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Prefeitura Municipal de
Muquém do São Francisco publica:
 Edital de Pregão Presencial Nº 004/2022PMSF - Processo Nº
026/2022PMSF - Objeto: Aquisição de materiais elétricos para uso na
manutenção elétrica na rede de iluminação pública, nos bens de domínio
público e nos bens imóveis de propriedade da administração pública
municipal, de Muquém do São Francisco-BA, os produtos estão
especificados no Anexo I deste Edital.
 Edital de Pregão Presencial Nº 005/2022 - Processo Nº 027/2022 Objeto: Eventual Contratação de empresa/ representante para aquisição
de veículos novos (zero quilômetro), para atender as necessidades do
Município de Muquém do São Francisco e Secretarias Municipais, em
conformidade com o processo administrativo Nº 027/2022, conforme
descrito no Termo de Referência deste Edital.
 Edital de Pregão Presencial Nº 007/2022 - Processo Nº 029/2022 Objeto: Eventual contratação de empresa especializada no fornecimento
de moveis e eletrodomésticos, destinados a atender as necessidades dos
órgãos municipais da Prefeitura Municipal na cidade de Muquém do São
Francisco - BA, conforme descrito no Termo de Referência deste Edital.
 Edital de Licitação - Pregão Presencial Nº 008/2022-PMMSF/BA Processo Administrativo Nº 030/2022 - Objeto: A contratação de
Instituição Financeira, Pública ou Privada para a Prestação de serviços
bancários depagamento de vencimentos, salários, proventos e/ou
similares dos servidores ativos da Administração Pública deste Município
deconforme descrito no Termo de Referência deste Edital.

Gestor - Gilmaria Rios Pereira Araújo / Secretário - / Editor -
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Editais

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2022PMSF
PROCESSO Nº 026/2022PMSF
OBJETO: Aquisição de materiais elétricos para uso na manutenção elétrica na rede de iluminação
pública, nos bens de domínio público e nos bens imóveis de propriedade da administração pública
municipal, de Muquém do São Francisco-BA, os produtos estão especificados no ANEXO I deste
Edital.

Razão Social:_
CNPJ nº:
Endereço:_
e-mail:_
Cidade:

Estado:

Telefone:

Obtivemos, através do acesso à página www.muquemdosaofrancisco.ba.gov.br , nesta data, cópia do
instrumento convocatório da licitação acima identificada.
Local:

,

de

de 2022.

Assinatura
Senhor Licitante,
Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria
preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Departamento de Compras e Licitações, através do
e-mail liicitacao@muquemdosaofrancisco.ba.gov.br

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Muquém do São Francisco/BA da
responsabilidade da comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações
ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo
posteriormente qualquer reclamação.
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EDITAL DE LICITAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2022.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022-PMMSF/BA – TIPO: MENOR PREÇO.
REGIME DE EXECUÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL.
I - PREÂMBULO
O Pregoeiro (a) da Prefeitura Municipal de Muquém do São Francisco, Estado da Bahia, torna público que dia
31 de março de 2022 às 09:00horas, na Sala de Licitações e Contratos desta Prefeitura, situada na Praça
Jaime Oliveira do Amor, S/N, Centro, Muquém do São Francisco - BA realizará Processo Licitatório na
Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, para escolha de propostas mais de acordo com as especificações no
Objeto deste Edital, utilizando o critério de Menor Preço por Lote para julgamento das propostas. O Pregão
em epígrafe será realizado pelo Pregoeiro (a) e pela Equipe de Apoio designados pela Portaria nº 233 e
234 de janeiro de 2022. Este Processo Licitatório reger-se-á pelas disposições das leis nº 10.520/2003, nº
8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006 e demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no
presente Edital e em seus anexos.
1.2. Na hipótese de ocorrer feriado ou fato impeditivo, e que não possibilite a realização da sessão pública,
fica a mesma adiada para o primeiro dia útil imediato, no mesmo local e hora.
1.3. O Edital e os seus anexos estarão à disposição dos interessados, na sede da Prefeitura deste Município,
no Setor de Licitações e Contratos, Praça Jaime Oliveira do Amor, S/N, Centro, nesta cidade.
1.4. Os Documentos exigidos na presente licitação deverão ser distribuídos OBRIGATORIAMENTE em 02
ENVELOPES DISTINTOS, da seguinte forma:
a) ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL;
b) ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
1.5. Com identificação externa do seu conteúdo, da seguinte forma:
a) NOME (RAZÃO SOCIAL) DA LICITANTE;
b) MODALIDADE E NÚMERO DA LICITAÇÃO;
c) DATA E HORA DA LICITAÇÃO;
1.6. Integram este Edital, independentemente de transcrição:
Anexo I – Termo de Referencia
Anexo II- Minuta de Contrato
Anexo III - Modelo de Proposta de Preços
Anexo IV- Modelo de Credencial
Anexo V-Modelo de Declaração de Tratamento Diferenciado e Pleno Conhecimento e Atendimento às
Exigências de Habilitação
Anexo VI– Declaração de Inexistência de Menor no Quadro da Empresa
Anexo VII- Declaração de conhecimento dos requisitos técnicos para o cumprimento das obrigações objeto
da licitação.
Anexo VIII – Modelo de Declaração Negativa de Inidoneidade
02 – OBJETO
Contratação de empresa para aquisição de materiais elétricos para uso na manutenção elétrica na rede de
iluminação pública, nos bens de domínio público e nos bens imóveis de propriedade da administração pública
municipal, de Muquém do São Francisco-BA
03. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DO CERTAME
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3.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta
licitação.
3.2. Não serão admitidas a esta licitação empresas sob a forma de consórcio, empresas suspensas de
contratar com o Município de Muquém do São Francisco ou impedidas de licitar com a Administração Pública,
bem como as que estiverem em regime de falência ou concordata.
3.3. Não poderão participar da presente licitação as empresas:
3.3.1. Declaradas inidôneas por ato do Poder Público;
3.3.2. Sob processo de recuperação judicial ou falência;
3.3.3. Impedidas de transacionar com a Administração Pública ou quaisquer de seus órgãos descentralizados;
3.3.4. Apenada com rescisão de contrato quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo
igualmente grave, no transcorrer dos últimos 05 (cinco) anos.
3.3. Enquadradas nas disposições do art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
04. DO CREDENCIAMENTO
4.1. No dia, hora e local designados para recebimento dos envelopes, cada licitante far-se-á representar por
seu titular, ou pessoa devidamente credenciada, e somente estes poderão atuar na formulação de propostas
e na prática dos demais atos inerentes ao certame. No ato da Sessão Pública serão efetivadas as devidas
comprovações quanto à existência dos necessários poderes para representação ou credenciamento através
da apresentação dos documentos, em original ou cópia autenticada, conforme abaixo:
4.1.1. Se a licitante se fizer representar por seu PROPRIETÁRIO, SÓCIO GERENTE OU SÓCIO
ADMINISTRADOR deverá este, para que se promovam as devidas averiguações quanto à administração
e gerência da sociedade.
a) Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia);
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
Sociedades Empresariais; (Anexar Doc. Dos Sócios, Proprietários)
c) Documento de Eleição de seus Administradores, no caso de Sociedades por Ações;
d) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, no caso de Empresário Individual;
e) Declaração de que atende a todas as exigências habilitatórias;
Obs.: Se for REPRESENTANTE da empresa, O mesmo deverá estar com PROCURAÇÃO e os documentos
acima mencionados.
4.2. Ficam as licitantes cientes de que somente participarão da fase de lances verbais aquelas
que se encontrarem devidamente credenciadas nos termos dos subitens anteriores. As licitantes
que decidirem pelo envio dos envelopes, sem que se efetive o devido credenciamento, somente
participarão do certame com os preços constantes no Envelope de Proposta.
05. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE 01
5.1. O Envelope nº 01, contendo os documentos relativos à Proposta de Preços, deverá conter o seguinte
modelo:
Item
01

Qtda

Especificações

Vlr. Unitário

Total Máximo

Deve a proposta, estar impressa em 01 (uma) via, em papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras
ou entrelinhas, devidamente datada, assinada na última folha e preferencialmente rubricada nas demais.
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5.2. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital
e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a) Cujo objeto não atenda às especificações fixadas no Edital;
b) Apresentarem propostas alternativas;
c) apresentarem preços excessivos ou 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 o mercado.
5.3. A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, rigorosamente de acordo com
as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, não se admitindo propostas alternativas.
5.4. A proposta deverá apresentar o Menor Preço Global por LOTE expressos em R$ (reais), com apenas
duas casas decimais. Os preços serão para entrega neste Município e deverão incluir todas e quaisquer
despesas necessárias para o objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos, encargos e contribuições
sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado
corresponder às especificações do objeto licitado.
5.5. Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços
de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.
5.6. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando-se a
condição de pagamento à vista, não devendo por isso, computar qualquer custo financeiro para o período de
processamento das faturas.
5.7. A proposta deverá indicar a marca e demais características dos materiais ofertados, sob pena de
desclassificação. Todos os itens deverão constar à marca do produto sob pena de desclassificação, sendo que
nos produtos naturais deverá constar a expressão “in natura”.
5.8. O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, a
contar da data da apresentação da proposta. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação
para contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
06. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS ESCRITAS E DA FASE DE LANCES
6.1. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS ESCRITAS
6.1.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. Somente as licitantes com propostas
classificadas participarão da fase de lances.
6.1.2. O Pregoeiro selecionará a proposta de menor preço e as demais que tenham valores sucessivos e
superiores em até 10 % (dez por cento), em relação à de menor preço. Na impossibilidade de obter pelo
menos 03 (três) propostas nestas condições, serão selecionadas as melhores propostas subsequentes a de
menor preço, quaisquer que sejam os preços oferecidos, até o máximo de 03 (três), para participarem da
sessão pública de lances verbais.
6.1.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o Pregoeiro selecionará todas as propostas em
condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
6.1.4. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando o seu
preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o Pregoeiro negociar,
visando obter preço melhor.
6.1.5. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá suspender a sessão do
pregão e estabelecer uma „nova data‟, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para o recebimento de
novas propostas.
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6.1.6. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
classificação e habilitação.
07. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE 02
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis) .
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

c) A consulta aos dois cadastros – CEIS e CNJ, na fase de habilitação, são recomendação do TCU (Acórdão nº
1.193/2011– Plenário). Trata-se de verificação da própria condição de participação na licitação.
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por
força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de
participação.
07.1. Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada
em primeiro lugar será verificada, documentos que comprovem os requisitos legais para a Habilitação
Jurídica, Qualificação Econômico – Financeira Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação
Técnica.
7.2 - Para habilitação no presente Pregão Presencial, serão exigidos os documentos descritos a seguir, que
poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas,
ou por servidor do Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Muquém do São Francisco, ou ainda, pelos
membros do Setor de Licitações, mediante apresentação do documento original; Sob pena de Inabilitação
pela alta de qualquer um deles.
7.3 - O ENVELOPE Nº 02, contendo os Documentos de Habilitação das licitantes, deverá conter:
7.3.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à sede
da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

c) Comprovação de regularidade de débito com a Secretaria da Receita Federal (Certidão Conjunta
Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União), Fazenda Estadual (Certidão de Regularidade e ICMS –
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ou Certidão Negativa de Débitos Tributários
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da Dívida Ativa do Estado de São Paulo emitida via internet ou declaração de isenção ou de não
incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei) e Fazenda Municipal
(Certidão Negativa ou Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativo de Tributos Mobiliários)
da sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei;

d) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) mediante a apresentação
da CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva de Débito com Efeitos de
Negativa; ou nos termos da Portaria MF 358 de 05/09/2014;

e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da
apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS.

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiçado Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de
Débitos trabalhistas, nos Termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.

g) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame,
deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;

g.1) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, em se tratando de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, será assegurado o prazo de dois dias úteis, a
contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério
desta Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuaiscertidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

g.2) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem g.1, implicará na
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital,
procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao
procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei Federal nº. 10.520/02.
7.1 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
7.1.1 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da licitante,
com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias, contados da data de apresentação da
proposta.
7.1.2 - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
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7.2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
7.2.1- Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação mediante apresentação de atestado(s)
fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado.
7.2.2

- O(s) atestado(s) solicitado(s) neste subitem deverá(ao) ser emitido(s) em papel timbrado

da empresa ou órgão CONTRATANTE, com a identificação clara do signatário, inclusive com indicação
do cargo que ocupa, bem como descrição dos sistemas implantados;
7.2.3

- Não serão aceito(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica cuja empresa eminente seja

componente do mesmo grupo financeiro da LICITANTE ou seja sua subcontratada;
7.2.4

- Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em atendimento ao inciso XXXIII do art.

7º da Constituição Federal, para fins do disposto do inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, de que não
emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16
anos, ressalvado se for o caso, o emprego de menor de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme
modelo constante do ANEXO IV - Declaração de Situação Regular Perante o Ministério Do Trabalho.
7.3 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará
como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das
propostas.
7.4 Os documentos indicados no item 6, deverão ser apresentados por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente, podendo ainda ser autenticadas pelo pregoeiro.
7.5 Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em
substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões.
7.6 Aberto o envelope de “documentação”, em havendo restrição quanto a regularidade fiscal, fica
concedido um prazo de 05 (cinco) dias úteis à microempresa ou empresa de pequeno porte, para sua
regularização, prorrogável por igual período mediante justificativa tempestiva e aceita pelo pregoeiro,
nos termos do parágrafo primeiro, do artigo 43, da Lei federal 123/06.
7.7 A não regularização fiscal no prazo estabelecido na cláusula anterior, implicará decadência do direito
à contratação, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para negociar nos termos do disposto no artigo 4º, inciso XXIII, da Lei nº 10.520, de 17 de
julho de2002.
7.8 Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a inabilitação da
proponente.
7.9 O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta direta nos “sites” dos órgãos
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expedidores na Internet para verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio eletrônico.
ORIENTAÇÕES GERAIS – DOCUMENTOS
- Os documentos deverão ser apresentados em nome da matriz ou filial, ou seja, com o
mesmo CNPJ e mesmo endereço, salvo aqueles que comprovadamente só possam ser expedidos para a
matriz;
- Os documentos apresentados deverão atender à formalidade prevista no artigo 32 da Lei
Federal nº 8.666/93, ficando desautorizada a Comissão autenticar quaisquer documentos das
licitantes no ato de abertura da licitação.
Caso a licitante opte pela conferência dos documentos por servidor da administração, deverá
apresentar os documentos originais e cópias à Comissão Permanente de Licitação até as 14:00 horas do dia
anterior à entrega dos envelopes, mediante agendamento pelo telefone 77-3652.1014, falar com a pregoeira
habilitada.
No caso dos documentos obtidos via Internet, ressalva-se o direito da Administração proceder
à verificação dos prazos de validade e autenticidade nos sites oficiais dos órgãos emitentes.
- Para praticar quaisquer atos em nome da empresa, o representante da Proponente deverá
estar formalmente credenciado.
08 - DA PARTICIPAÇÃO DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
8.1. A participação das microempresas e das empresas de pequeno porte obedecerá às disposições da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
8.2. As microempresas e as empresas de pequeno porte que quiserem usufruir dos benefícios concedidos
pela Lei Complementar nº 123/2006 deverão apresentar os documentos específicos na fase habilitatórias
, indicados neste Edital.
I – DA FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS
8.3. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e
empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à
proposta mais bem classificada (artigo 44, §§ 1º e 2º da LC 123/2006).
8.4. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma (artigo 45, incisos I, II e III da LC 123/2006):
a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificado poder apresentar proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto
licitado, observadas as condições de habilitação;
Não ocorrendo à adjudicação do objeto à microempresa ou à empresa de pequeno porte, na forma do
disposto na alínea “a”, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese § 1º e
§ 2º do artigo 44 da Lei Complementa123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, que
se encontrem na condição do disposto no subitem 7.3, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta.
A oferta da microempresa ou da empresa de pequeno porte, deverá ser feita no prazo máximo de 5 (cinco)
minutos contados da convocação pela Pregoeira, sob pena de preclusão (artigo 45, § 3º da LC 123/2006).
A convocação para apresentação de nova proposta pela microempresa ou pela empresa de pequeno porte
será feita pela Pregoeira logo após o encerramento dos lances (artigo 45, § 3º da LC 123/2006).
O disposto no artigo 44 da LC 123/2006 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou por empresa de pequeno porte (artigo 45, § 2º da LC 123/2006).
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Na hipótese da não contratação nos termos previstos caput do artigo 45 da Lei Complementar 123/2006, o
objeto da licitação será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame (artigo 45, § 1º
da LC 123/2006).
II – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para
habilitação, inclusive para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta última apresente
alguma restrição (artigo 43 da LC 123/2006).
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 a proponente for declarada vencedora do
certame, prazo este prorrogável por igual período, a critério da Administração, para regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de negativa (artigo 43, § 1º da LC 123/2006).
A documentação fiscal regularizada deverá ser apresentada à Pregoeira no Setor de Licitações e Contratos,
situada no prédio da prefeitura na Praça Jaime Oliveira Do Amor, S/N, dentro do prazo estipulado.
A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, conforme estipulado neste Edital (artigo 43, § 2º da LC
123/2006).
09 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
9.1. Não havendo a manifestação de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à proponente
vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
9.2. Ocorrendo à manifestação da interposição de recurso, após o julgamento, a autoridade superior
adjudicará o objeto licitado à proponente vencedora, homologando em seguida o procedimento licitatório.
9.3. O objeto desta Licitação será adjudicado, Menor Preço Global, à licitante vencedora, depois de
decididos os recursos, quando houver sujeito o certame à homologação do Prefeito Municipal.
9.4. A adjudicação do objeto e a homologação do resultado desta licitação não implicarão direito contratação.
10 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
10.1 Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar, IMEDIATA MOTIVADAMENTE, a
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do
recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar as contra - razões em igual número
de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.
10.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto ao resultado do certame,
importará preclusão do direito de recurso. Os recursos imotivados ou insubsistentes não serão recebidos.
11 - DA FORMALIZAÇÃO DOS CONTRATOS
11.1. Será firmado o Contrato com a vencedora que terá suas cláusulas e condições reguladas pela legislação
referida neste Edital.
11.2. O prazo para assinatura do Contrato será de no máximo 03 (três) dias úteis, contados da convocação
feita pelo Setor Competente ou pela Secretaria que requereu a licitação.
11.3. A vigência do Contrato terá início na data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2022.
11.4. Na hipótese de a vencedora não comparecer para assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido
no item anterior, o (a) Pregoeiro (a) convocará nova Sessão Pública, onde examinará a qualificação das
demais licitantes, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma que atenda ao Edital,
sendo a respectiva licitante declarada vencedora.
12- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
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12.1. A Licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o Contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura
Municipal Muquém do São Francisco pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição, sem prejuízo das multas previstas no presente Edital e no Contrato.
12.2. A suspensão temporária prevista no inciso III do artigo 87 da Lei nº. 8.666/93 restringe-se ao órgão ou
entidade que aplicou a punição, ao passo que a declaração de inidoneidade prevista no inciso IV do artigo 87
da Lei nº. 8.666/93 impede a contratação em toda a esfera da Administração Pública.
12.3. O não comparecimento da licitante vencedora para a assinatura do contrato quando for o caso, no
prazo estabelecido no subitem 9.2, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida com a
proposta, ficando sujeita às sanções legais cabíveis.
12.4. Em caso de atraso na entrega do (s) objeto (s) desta licitação, poderá ser aplicada à Contratada multa
moratória de valor equivalente a até 1% (um por cento) sobre o valor total do material, por dia útil
excedente.
12.5. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à
CONTRATADA multa administrativa graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu
total, o equivalente a 25% (vinte por cento) do valor do Contrato.
12.6. Se a Contratada não recolher o valor da multa que porventura lhe for aplicada dentro de 5 (cinco) dias
úteis a contar da data da intimação, será então acrescido os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.
13- PAGAMENTOS E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
13.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da
Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados e os materiais empregados, através de
ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo contratado.
13.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II
do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da
data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
13.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 7 (sete) dias, contado da data final do
período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir.
13.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente,
condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos
serviços efetivamente prestados e aos materiais empregados.
As despesas decorrentes deste processo correrão por conta das seguintes dotações Orçamentárias própria
prevista na Lei Orçamentária anual:
Unidade Orçamentária:

08.00.00- SEC MUNIC. DA SAUDE E DO SANEAMENTO
08.16.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO – FMS;

Projeto Atividade:

2.035 – Manutenção das Ações de Atenção Básica/ Primária em Saúde;

Elemento de Despesas:

4.4.90.52-Equipamentos e materiais permanentes
0015- Recursos ordinarios
0029- Recursos vinculados

Fonte de Recurso:

Unidade Orçamentária:

Projeto Atividade:
Elemento de Despesas:
Fonte de Recurso:

09.00.00- SEC MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- SMDSC
09.09.00- SEC MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- SMDSC
09.18.00- FUNDO MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
2.048 – Manutenção das ações em assistência social e comunitária
2.050- Manutenção das ações do programa primeira infância no SUAS
2.053- Manutenção das ações do bloco programa bolsa família e do cadastro único
4.4.90.52- Equipamentos e material permanente
0000 – Recursos Ordinários;
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Unidade Orçamentária:
Projeto Atividade:
Elemento de Despesas:
Fonte de Recurso:

Unidade Orçamentária:
Projeto Atividade:

Muquém do São Francisco

07.07.000 – SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO – SEMED
2.013 – Desenvolvimento das ações em Educação Básica
3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.
0100 – Recursos Ordinários
7101- Rec de Imposto e Transferências de Impost. Educ – 25%;

Fonte de Recurso:

02.03.000 – SEC MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA – SMFGP
2.010 – Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda e Gestão Pública -SMFGP
3.3.9.0.35.00 – Serviços de consultoria;
3.3.9.0.39.00- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
0100 – Recursos Ordinários;

Unidade Orçamentária:
Projeto Atividade:

03.03.000 – SEC MUNICIPAL DE GESTÃO BANCÁRIA E TESOURARIA –
2.006 – Manutenção das Atividades. Da Secretaria de Gestão Bancária e Tesouraria

Elemento de Despesas:

3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo;

Fonte de Recurso:

0100 – Recursos Ordinários;

Unidade Orçamentária:
Projeto Atividade:
Elemento de Despesas:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Projeto Atividade:

06.06.000 – SEC MUNICIPAL DO DESENV. ECON. TUR. E LAZER 2.012 – Manutenção das Atividades do Desenvolvimento Econômico Turismo e Lazer
3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo;
0100 – Recursos Ordinários;
10.00.000 – SEC. MUNICIPAL DA CULTURA E DO ESPORTE - SMCESP
2.061 – Desenvolvimento das Ações da Secretaria de Cultura e Esporte;

Elemento de Despesas:
Fonte de Recurso:

3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo;
0100 – Recursos Ordinários;

Unidade Orçamentária:

12.00.000 - SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA-ESTRUTURAE OBRAS SMSINFRO

Elemento de Despesas:

2.065 – Manutenção das Atividades de Infra- Estrutura e Serviços Públicos;
Projeto Atividade:
Elemento de Despesas:
Fonte de Recurso:

2.069 – Gestão das Ações de Saneamento Básico;
3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo;
0100 – Recursos Ordinários;

Unidade Orçamentária:
Projeto Atividade:

13.00.000 –SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA DES. SUST. MEIO
2.074 – Manutenção Atividades Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente

Elemento de Despesas:
Fonte de Recurso:

3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo;
0100 – Recursos Ordinários;

14. DO CRITÉRIO DE REAJUSTE:
14.1. Decorrido o prazo de 07 (sete) meses da data da apresentação da proposta, caso se verifique hipótese
legal que autorize reajustamento ou revisão, poderá a CONTRATADA fazer jus ao reajuste do valor contratual,
que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do
objeto contratual, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) na forma do que
dispõe o art. 40, X, da Lei n. 8.666/93 e os artigos 2º e 3º da Lei n. 10.192, de 14.02.2001.
15. DA RESCISÃO
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15.1. A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e
as previstas na Lei federal nº 8.666/93.
15.2. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrita do contratante nos casos enumerados
nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei federal nº 8.666/93.
15.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVIII do art. 78 da Lei federal nº 8.666/93, sem
que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver
sofrido na forma do § 2º do art. 78 do mesmo diploma.
16. DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO
16.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei federal nº 8.666/93.
16.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação ou revogação do procedimento
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado
no cumprimento do contrato.
17. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
17.1. Art41. § 1o Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na
aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura
dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias
úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113, poderá impugnar o ato convocatório deste
Pregão mediante petição a ser enviada para o endereço: Sala de Licitações localizada na Praça Jaime
Oliveira do Amor, s/n° - Centro – Muquém do São Francisco/BA.
17.2. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital, decidirá sobre a impugnação
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
17.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame,
exceto quando, a alteração não afetar a formulação das propostas.
17.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento licitatório devem ser enviados ao
Pregoeiro (a) até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão Pública,
exclusivamente para o endereço eletrônico licitacao@muquemdosaofrancisco.ba.gov.br .
18. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
18.1.O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, as disposições da Lei Federal nº 10.520/2002 Lei
Federal nº 8.666/93 Lei Complementar nº 123/06, Decreto federal nº 3.555/2000, alterações posteriores de
toda a legislação referida e demais legislações regentes da matéria.
As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a
igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade
e a segurança da contratação.
Das sessões públicas de processamento do pregão serão lavradas atas circunstanciadas, que serão assinadas
pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.
18.2. Este certame será dirigido pelo Pregoeiro (a) Oficial e pela Equipe de Apoio,
18.3. Os prazos fixados neste Edital poderão ser prorrogados por motivo de força maior compreendendo:
greves, perturbações industriais, avalanches, enchentes e quaisquer outros acontecimentos semelhantes e
equivalentes a estes que fujam ao controle de qualquer das partes interessadas, as quais não consigam
impedir sua ocorrência. O motivo de força maior pode ainda ser caracterizado por legislação, regulamentação
ou atos governamentais.
18.4. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, estes serão
considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.
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18.5. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida, por conveniência exclusiva da
Administração.
18.6. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o Pregoeiro, se
necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
18.7. É facultada ao Pregoeiro ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não
implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar, originariamente, da proposta.
18.8. O Pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o
registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
18.9 O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da
documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação
pertinente.
18.10. Caso algum órgão expedidor de documento exigido nesta licitação se encontre de greve, se a licitante
não possuir documento com prazo de validade vigente, e comprovar que a vigência expirou-se após
deflagrada a greve, deverá apresentar o documento vencido, juntamente com a comprovação de que órgão
expedidor encontra-se em paralisação através de matéria e/ou reportagem ou revistas e/ou declaração do
próprio
órgão
expedidor
18.11. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos requeridos
neste Edital e seus anexos.

19. DO FORO
19.1. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Ibotirama - BA, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
19.2. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em vigor, em especial
as Leis Federais nº 8.666/93, nº 10.520/2002.
Muquém do São Francisco/BA, 10 de março de 2022.

GILMÁRIA RIOS PEREIRA ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL
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EDITAL 004/2022PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2022PMSF
PROCESSO ADMINISTRATIVO 026/2022PMSF
TERMO DE REFERENCIA
ANEXO I
1– OBJETO

1.1. Aquisição de materiais elétricos para uso na manutenção elétrica na rede de iluminação pública, nos bens de domínio
público e nos bens imóveis de propriedade da administração pública municipal, de Muquém do São Francisco-BA, os
produtos estão especificados no ANEXO I deste Edital.
2 – JUSTIFICATIVA

2.1. Solicita-se a aquisição amparada por pregão presencial, a qual permite a esta administração realizar suas
aquisições em consonância com as demandas, além de se conseguir melhores condições para aquisição
através do procedimento licitatório realizado com maior número de interessados na comercialização dos
produtos, onde a aquisição dos itens é de suma importância para manter esta administração na execução de
suas atividades.
3. METODOLOGIA:
A presente aquisição será realizada por meio de processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial,
observando os dispositivos legais, notadamente os princípios da lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo
decreto federal no 3.555, de 08 de agosto de 2000, pela lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, e pelas condições e exigências estabelecidas em Edital.
4. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
A escolha da modalidade de Pregão Presencial para a realização deste processo licitatório justifica-se pela
maior rapidez em sua execução, pela transparência do processo, pela amplitude de participação e pela
possibilidade de se obter preços mais vantajosos para Administração.
5. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E QUANTITAVIDO:
As Descrições técnicas e os valores estimados unitários e totais dos lotes são os constantes do quadro Anexo
a este Termo.
LOTE 01
DISCRIMINAÇÃO
UND
QTE
Base P/ Relê
UND
300
Braço Reto de 1 Mt
UND
300
Cabo PP 2X1,5MM c/ 100 mts
ROLO
10
Cabo PP 2X2,5MM c/ 100 mts
ROLO
10
Cabo PP 3X2,5MM c/ 100 mts
ROLO
10
Cabo rígido 10mm c/ 100 mts
ROLO
10
Caixa de Embutir PVC 4X2
UND
1000
Chuveiro elétrico
UND
20
Conduíte Corrugado 25mm
MT
2000
Conector de Perfuração
UND
500
Conector p/ haste
UND
50
Disjuntor Bipolar 40
UND
50
Disjuntor Tripolar 40
UND
50
Disjuntor Unipolar 15
UND
100
Disjuntor Unipolar 20
UND
100
Disjuntor Unipolar 40
UND
100
Fio Flexível 2,5mm c/ 100 mts
ROLO
200
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
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Fio Flexível 4mm c/ 100 mts
Fio Flexível 6mm c/ 100 mts
Fio Flexível duplo 1,5mm c/ 100 mts
Fio Flexível duplo 2,5mm c/ 100 mts
Fio sólido 2,5mm c/ 100 mt
Fio sólido 6,0mm c/ 100 mt
Fita Crepe p/ Pintura
Fita Isolante 05mt
Fita Isolante 10mt
Fita Isolante 20mt
Fita Isolante de alta fusão 10MT
Haste p/ aterramento c/ 2,40mt
Interruptor 1 tecla (branca)
Interruptor 1 tecla + tomada (branca)
Interruptor 2 teclas (branca)
Interruptor 3 teclas (branca)
Lâmpada Compacta 15W/220V
Lâmpada Compacta 20W/220V
Lâmpada Compacta 25W/220V
Lâmpada Compacta 35W/220V
Lâmpada Compacta 40W/220V
Lâmpada Vapor de Sódio 70W
Lâmpada Vapor Metálico 400W
Luminária 1X40W c/ reator e lâmpada
Luminária 2X40W c/ reator e lâmpada
Luminária Aberta E-27
Padrão Bifásico completo
Padrão Monofásico completo
Paflon p/ Lâmpada
Reator P/ Luminária 1X40W
Reator P/ Luminária 2X40W
Reator P/ Luminária 2X40W
Reator Vapor de Sódio 70W
Reator Vapor Metálico 250W
Reator Vapor Metálico 400W
Refletor Retangular Bocal E-40
Relê Fotoelétrico TW
Tomada 2 entrada (branca)
Tomada simples (branca)
Tubo Rígido rosc. 32 mm
Tubo Rígido rosc.25 mm

ROLO
ROLO
ROLO
ROLO
ROLO
ROLO
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

100
100
50
10
50
50
200
500
500
500
50
300
300
300
300
200
300
300
300
300
150
500
50
200
200
300
20
20
100
100
100
100
400
100
50
50
500
200
200
50
100

As quantidades representam apenas estimativas efetuadas pelo Município, o qual não estará obrigado a
consumir as referidas quantidades, podendo demandar quantidades menores, sem que a licitante vencedora
detentora do Contrato possa pleitear qualquer custo.
6. DA FORMA DE JULGAMENTO:
Foi escolhida a forma de julgamento POR LOTE em razão dos quantitativos unitários serem de pequena monta,
também em razão dos custos das entregas pelas distancias a serem percorridas, sendo que para alguns produtos
trata-se de entrega semanal. Outro motivo relevante é quanto a entrega dos serviços aqui solicitados.
7. DO LOCAL, PRAZO E FORMA DE ENTREGA DOS MATERIAIS.
6.1. O(s) Material (is) Será (ão) entregue(s) de acordo com as demandas solicitadas de acordo com a necessidades
de cada secretaria, devendo ser protocoladas pelo setor de compras do Município.
8. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
7.1. A fiscalização do objeto da presente contratação será exercida por profissional (is) designado (s) para tal
finalidade, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
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9 – DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
As respectivas dotações orçamentárias deverão ser apontadas no contrato administrativo que o Município
firmar com a CONTRATADA.
10 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE.
Os direitos e as obrigações das pactuantes são aqueles constantes na minuta do contrato anexo ao edital.
11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. Na hipótese de a CONTRATADA inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às
sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 , Demais informações constantes na minuta do
contrato anexo ao edital.
12. DO PAGAMENTO
12.1. O pagamento será efetuado pela administração até o 5º (quinto) dia útil, mediante a apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, sendo efetuada a retenção de tributos sobre o pagamento a ser realizado, conforme determina a
legislação vigente.
12.2. O pagamento será creditado em conta corrente, por meio de ordem bancária a favor de qualquer instituição
bancária indicada na Nota Fiscal, devendo, para isso, ficar explícito o nome do banco, agência, localidade e número
da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.
13 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Sua execução de entregas será executada de acordo a necessidade de cada secretaria, Mediante autorização do
setor de compras.
12 – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.
Sua vigência será até dia 31 dezembro de 2022
13 – DO FORO
As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Ibotirama, Estado da Bahia, para dirimir as questões
relativas ou resultantes do presente contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Muquém do São Francisco -BA, 10 de março de 2022.

ANDREY DOS SANTOS OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Portaria nº. 147/2021
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ANEXO II- MINUTA DE CONTRATO
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 004/2022.
PROCESSO Nº 026/2022.
CONTRATO Nº000/2022
O MUNICÍPIO DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO, pessoa jurídica de direito publico, CNPJ. 16.440.778/0001-51, situada na Praça
Jaime Oliveira do Amor, s/nº, nesta cidade de Muquém de são Francisco – Estado da Bahia, neste ato representada pelo Prefeito,
senhora GILMARIA RIOS PEREIRA ARAÚJO, brasileira, maior, casada, funcionária pública, inscrita no CPF nº 890.110.905-00 e
portadora do RG nº 07418869-01 SSP/BA, residente e domiciliada na Rua Arthur Magalhães, s/n, centro, Muquém do São Francisco –
Estado da Bahia a seguir denominada CONTRATANTE, e xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Neste ato representado pelo
Senhor........ a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente CONTRATO, nos termos da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993, suas alterações e legislações, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes, e de acordo
com o PA nº. 026/2027 PMSF de PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 PMSF.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1 – Aquisição de materiais elétricos para uso na manutenção elétrica na rede de iluminação pública, nos bens de domínio público e
nos bens imóveis de propriedade da administração pública municipal, de Muquém do São Francisco-BA
CLÁUSULA SEGUNDA – DO FATO GERADOR CONTRATUAL:
2.1 - O presente contrato está fundamentado e regido pela Lei n. 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações posteriores e foi originado do
processo licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL 004/2022.
CLÁUSULA TERCEIRA – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E QUANTITATIVO, PRAZO E VIGÊNCIA:

LOTE 01
ORD
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

DISCRIMINAÇÃO
Base P/ Relê
Braço Reto de 1 Mt
Cabo PP 2X1,5MM c/ 100 mts
Cabo PP 2X2,5MM c/ 100 mts
Cabo PP 3X2,5MM c/ 100 mts
Cabo rígido 10mm c/ 100 mts
Caixa de Embutir PVC 4X2
Chuveiro elétrico
Conduíte Corrugado 25mm
Conector de Perfuração
Conector p/ haste
Disjuntor Bipolar 40
Disjuntor Tripolar 40
Disjuntor Unipolar 15
Disjuntor Unipolar 20
Disjuntor Unipolar 40
Fio Flexível 2,5mm c/ 100 mts
Fio Flexível 4mm c/ 100 mts
Fio Flexível 6mm c/ 100 mts
Fio Flexível duplo 1,5mm c/ 100 mts
Fio Flexível duplo 2,5mm c/ 100 mts

UND
UND
UND
ROLO
ROLO
ROLO
ROLO
UND
UND
MT
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
ROLO
ROLO
ROLO
ROLO
ROLO

QTE
300
300
10
10
10
10
1000
20
2000
500
50
50
50
100
100
100
200
100
100
50
10

PREFEITURA DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO – CNPJ 16.440.778/0001-51
Praça Jaime Oliveira do Amor, s/n° - Centro – Muquém do São Francisco/BA
CEP 47115-000 - Tel: (77) 3652 1014 / 3652 1098 - E-mail: licitacao@muquemdosaofrancisco.ba.gov.br
Pregão Presencial 015/2021-PMMSF/BA
Página 17 de 31

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RG1RTLGX+4R9FCOVTYDETW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
18 de Março de 2022
19 - Ano IV - Nº 742

Muquém do São Francisco

80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.

Fio sólido 2,5mm c/ 100 mt
Fio sólido 6,0mm c/ 100 mt
Fita Crepe p/ Pintura
Fita Isolante 05mt
Fita Isolante 10mt
Fita Isolante 20mt
Fita Isolante de alta fusão 10MT
Haste p/ aterramento c/ 2,40mt
Interruptor 1 tecla (branca)
Interruptor 1 tecla + tomada (branca)
Interruptor 2 teclas (branca)
Interruptor 3 teclas (branca)
Lâmpada Compacta 15W/220V
Lâmpada Compacta 20W/220V
Lâmpada Compacta 25W/220V
Lâmpada Compacta 35W/220V
Lâmpada Compacta 40W/220V
Lâmpada Vapor de Sódio 70W
Lâmpada Vapor Metálico 400W
Luminária 1X40W c/ reator e lâmpada
Luminária 2X40W c/ reator e lâmpada
Luminária Aberta E-27
Padrão Bifásico completo
Padrão Monofásico completo
Paflon p/ Lâmpada
Reator P/ Luminária 1X40W
Reator P/ Luminária 2X40W
Reator P/ Luminária 2X40W
Reator Vapor de Sódio 70W
Reator Vapor Metálico 250W
Reator Vapor Metálico 400W
Refletor Retangular Bocal E-40
Relê Fotoelétrico TW
Tomada 2 entrada (branca)
Tomada simples (branca)
Tubo Rígido rosc. 32 mm
Tubo Rígido rosc.25 mm

ROLO
ROLO
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

50
50
200
500
500
500
50
300
300
300
300
200
300
300
300
300
150
500
50
200
200
300
20
20
100
100
100
100
400
100
50
50
500
200
200
50
100

3.2 – O presente contrato terá sua vigência até o dia 31/12/2022
4 – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
4.1 - O valor global para o presente Contrato é de R$ (xxxxxxxxxxx)
4.1.3 - A nota fiscal para pagamento poderá ser emitida logo após a assinatura do contrato pela CONTRATADA.
4.1.4 - Serão efetuados descontos legais.
5 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - Todas as despesas decorrentes deste processo contrato correrão por conta de recursos próprios consignados no Orçamento
Municipal, para o ano de 2022 e anos seguintes, nas seguintes dotações orçamentárias:
Unidade Orçamentária:

08.00.00- SEC MUNIC. DA SAUDE E DO SANEAMENTO
08.16.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO – FMS;

Projeto Atividade:

2.035 – Manutenção das Ações de Atenção Básica/ Primária em Saúde;

Elemento de Despesas:

4.4.90.52-Equipamentos e materiais permanentes
0015- Recursos ordinarios
0029- Recursos vinculados

Fonte de Recurso:
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Unidade Orçamentária:

Projeto Atividade:
Elemento de Despesas:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Projeto Atividade:
Elemento de Despesas:
Fonte de Recurso:

Unidade Orçamentária:
Projeto Atividade:

Muquém do São Francisco

09.00.00- SEC MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- SMDSC
09.09.00- SEC MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- SMDSC
09.18.00- FUNDO MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
2.048 – Manutenção das ações em assistência social e comunitária
2.050- Manutenção das ações do programa primeira infância no SUAS
2.053- Manutenção das ações do bloco programa bolsa família e do cadastro único
4.4.90.52- Equipamentos e material permanente
0000 – Recursos Ordinários;
07.07.000 – SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO – SEMED
2.013 – Desenvolvimento das ações em Educação Básica
3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.
0100 – Recursos Ordinários
7101- Rec de Imposto e Transferências de Impost. Educ – 25%;

Fonte de Recurso:

02.03.000 – SEC MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA – SMFGP
2.010 – Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda e Gestão Pública -SMFGP
3.3.9.0.35.00 – Serviços de consultoria;
3.3.9.0.39.00- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
0100 – Recursos Ordinários;

Unidade Orçamentária:
Projeto Atividade:

03.03.000 – SEC MUNICIPAL DE GESTÃO BANCÁRIA E TESOURARIA –
2.006 – Manutenção das Atividades. Da Secretaria de Gestão Bancária e Tesouraria

Elemento de Despesas:

3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo;

Fonte de Recurso:

0100 – Recursos Ordinários;

Unidade Orçamentária:
Projeto Atividade:
Elemento de Despesas:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Projeto Atividade:

06.06.000 – SEC MUNICIPAL DO DESENV. ECON. TUR. E LAZER 2.012 – Manutenção das Atividades do Desenvolvimento Econômico Turismo e Lazer
3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo;
0100 – Recursos Ordinários;
10.00.000 – SEC. MUNICIPAL DA CULTURA E DO ESPORTE - SMCESP
2.061 – Desenvolvimento das Ações da Secretaria de Cultura e Esporte;

Elemento de Despesas:
Fonte de Recurso:

3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo;
0100 – Recursos Ordinários;

Unidade Orçamentária:

12.00.000 - SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA-ESTRUTURAE OBRAS SMSINFRO

Elemento de Despesas:

2.065 – Manutenção das Atividades de Infra- Estrutura e Serviços Públicos;
Projeto Atividade:
Elemento de Despesas:
Fonte de Recurso:

2.069 – Gestão das Ações de Saneamento Básico;
3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo;
0100 – Recursos Ordinários;

Unidade Orçamentária:
Projeto Atividade:

13.00.000 –SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA DES. SUST. MEIO
2.074 – Manutenção Atividades Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente

Elemento de Despesas:
Fonte de Recurso:

3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo;
0100 – Recursos Ordinários;

6 – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
6.1 – São direitos e responsabilidades da CONTRATADA:
PREFEITURA DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO – CNPJ 16.440.778/0001-51
Praça Jaime Oliveira do Amor, s/n° - Centro – Muquém do São Francisco/BA
CEP 47115-000 - Tel: (77) 3652 1014 / 3652 1098 - E-mail: licitacao@muquemdosaofrancisco.ba.gov.br
Pregão Presencial 015/2021-PMMSF/BA
Página 19 de 31

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RG1RTLGX+4R9FCOVTYDETW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Muquém do São Francisco

Sexta-feira
18 de Março de 2022
21 - Ano IV - Nº 742

a) cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que, no prazo estabelecido, os serviços foram executados inteiramente;
b) arcar com pagamentos de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer despesas
referentes a prestação do serviço do objeto do presente contrato;
c) assumir responsabilidade sobre quaisquer acidentes na execução do objeto do presente contrato;
d) apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas Fiscais, aprovadas pela Secretaria Municipal competente.
e) receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes aos serviços realizados.
f) O pagamento só será efetuado após a entrega nota fiscal devidamente atestada pela secretaria competente.
6.2 – São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os seguintes:
a) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das obrigações da CONTRATADA.
b) intervir na prestação dos serviços, nos casos e condições previstos em lei.
c) cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares e as cláusulas contratuais deste instrumento.
d) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado no Contrato depois do recebimento das Notas Fiscais e
respectivas atestações, já devidamente atestadas pela Secretaria Municipal competente.
e) aplicar e cobrar as multas pela inexecução total ou parcial dos serviços ou pela inobservância de quaisquer das cláusulas
deste Contrato.
f) efetuar a retenção dos impostos e encargos legais sobre as Notas Fiscais de cada parcela.
g) modificar o Contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos da
CONTRATADA.
j) rescindir unilateralmente o Contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da referida Lei.
7 – DAS SANÇÕES
7.1 - A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se referem os artigos 86 e seguintes da Lei
8.666/93, com as alterações dela decorrentes, obedecerá às normas estabelecidas neste contrato.
7.2 - A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como a execução irregular ou com atraso injustificado, tem
como consequência à aplicação combinada das penalidades de natureza pecuniária e restritivas de direitos, previstas em lei.
7.3 - As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
e mediante regular processo administrativo, garantida a prévia defesa.
7.4 - Configurado o descumprimento de obrigação contratual, a contratada será notificada da infração e da penalidade
correspondente para, no prazo de cinco dias úteis, apresentar defesa.
7.5 - Recebida à defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeição das
razões apresentadas, concluindo pela imposição ou não de penalidade.
7.6 - Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da intimação, ressalvada a sanção prevista no “item
7.7.4”, de cuja decisão cabe pedida de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato.
7.7 - Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a execução irregular ou com atraso
injustificado, sujeitará o contratado à aplicação das seguintes sanções:
a - Advertência.
b - Multa.
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c - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal por prazo não
superior a dois anos.
d - Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da
punição ou até que seja promovida a reabilitação.
7.8 - A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das necessárias medidas corretivas, no intuito de
evitar a aplicação de sanções mais severas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigações assumidas ou
desatender a determinações do(s) Fiscal(ais) do Contrato(s).
7.9 - A multa prevista no item 7.7 alínea B será:
a - De 10% (Dez por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução total das obrigações assumidas pelo contratado.
7.9.1 - A recusa injustificada em honrar a proposta apresentada caracterizará o descumprimento total das obrigações
assumidas.
7.9.2 - De 10% (Dez por cento) do valor corrigido, correspondente à parte da obrigação contratual não cumprida, no caso de
inexecução parcial da obrigação.
7.9.3 - O valor correspondente à multa, depois do devido procedimento em que tenha sido assegurado o direito de defesa e de
recurso do contrato, será descontado do primeiro pagamento devido, em decorrência da execução contratual.
7.9.4 - Na hipótese de descumprimento total da obrigação, depois da celebração do contrato em que tenha sido exigida
garantia, o valor da multa será descontado da garantia prestada.
7.9.5 - Em não havendo prestação de garantia, o valor da multa deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal, através de Guia de
Recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação.
7.10 - A aplicação de sanções aos contratados deve ser objeto de registro como fator relevante para a determinação das penas
futuras, especialmente com vistas ao agravamento da punição nos casos de reincidências que se tornem contumazes.
7.11 - Aos casos omissos se aplicam as disposições pertinentes à Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações dela decorrentes.
7.12 - As penalidades ora previstas poderão ser aplicadas sem prejuízo das demais penas e cominações que se verificarem
aplicáveis à espécie do objeto do presente contrato, em especial em decorrência de perdas e danos, danos materiais e morais e
outros, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não expressos.
8 – DOS CASOS DE RESCISÃO
8.1 – O contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos artigos 77 e 78, e na forma disposta pelo artigo 79 e
consequências previstas no artigo 80, todos os artigos da Lei nº. 8.666/93, com as alterações dela decorrentes.
8.2 - Também poderá ocorrer à rescisão do contrato por conveniência da Administração, a qualquer tempo e mediante
notificação prévia no prazo mínimo de 10 dias.
8.3 - A administração Pública se reserva no direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução do objeto do
contrato, no caso de conveniência administrativa e/ou financeira, devidamente autorizada e fundamentada, caso em que a
contratada terá direito de receber os serviços efetivamente executados e demais ressarcimentos garantidos e previstos na Lei
8.666/93, com as alterações dela decorrentes.
8.4 – A CONTRATANTE poderá ainda considerar rescindido este Contrato, de pleno direito, independentemente de qualquer
notificação ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial, se:
a) a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, ceder o presente Contrato, no todo ou em parte.
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b) a CONTRATADA atrasar por mais de trinta dias o cumprimento dos prazos parciais previstos na notificação dada pela
CONTRATANTE.
c) a CONTRATADA não atender as exigências da CONTRATANTE relativamente a defeitos ou imperfeições dos serviços ou
com respeito a quaisquer dos materiais, dos equipamentos e da mão-de-obra utilizados.
d) as multas aplicadas à CONTRATADA atingirem, isolada ou cumulativamente, montante correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor do Contrato;
e) a CONTRATADA deixar de cumprir qualquer Cláusula, condições ou obrigações previstas neste Contrato ou dele decorrente;
f) ocorrer qualquer um dos motivos referidos nos Capítulo III, seção V da Lei nº. 8.666, de 21/06/93.
8.5 – A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei
nº. 8.666/93.
8.6 – A rescisão deste Contrato de forma unilateral acarretará, sem prejuízos da exigibilidade de débitos anteriores da
CONTRATADA, inclusive por multas impostas e demais cominações estabelecidas neste Instrumento, as seguintes
consequências:
a) assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração.
b) retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração.
8.7 - A rescisão contratual poderá ainda ocorrer nos casos e formas previstos nos artigos 78 e 79 da Lei nº. 8.666/93.
9 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
9.1 - A fiscalização da execução do Contrato será exercida pelo Sr. Adelino Lima da Silva devidamente credenciado pela
autoridade competente, ao que competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução (art. 67 Lei nº 8666/93),
independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser
determinado pela CONTRATANTE à seu exclusivo juízo.
10- CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
10.1 - O Contrato poderá ser alterado de acordo com o art. 65 da Lei nº. 8.666/93, com as devidas justificativas conforme a
seguir:
10.1.1 - I - Unilateralmente pela Administração:
a) Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto,
nos limites permitidos por esta Lei;
10.1.2 - II - Por acordo das partes:
b) Quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes mantido o valor
inicial atualizado, vedada à antecipação do pagamento.
10.2 – De acordo com o Artigo 57 e Outros casos previstos na Lei nº. 8.666/93.
10.2.1 - O termo aditivo para a prorrogação de prazo deverá ser firmado, quando houver interesse por parte da Contratante nos
termos do item 10.2, no máximo, até 05 (cinco) dias da data do seu vencimento, ficando prevalecendo o valor mensal a ser
pago de acordo com o ultimo mês de prestação dos serviços.
11 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 - O presente contrato se regerá pelas cláusulas e disposições aqui expressas; pelas disposições constantes do termo de
referência da dispensa de licitação; pelas disposições contidas na Lei 8.666/93 com as alterações dela decorrentes; e, ainda,
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pelas demais disposições legais que se verificarem aplicáveis à espécie de seu objeto, por mais especiais que sejam e mesmo
que aqui ou na minuta de contrato mencionadas.
11.2 - Ficam fazendo parte integrante do presente contrato o termo de referência da dispensa de licitação e seus anexos, bem
como todos os documentos constantes do processo e que tenham servido de base para a licitação.
11.3 - Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato será competente o foro da Comarca de Ibotirama/BA.
11.4 - Incumbirá ao contratante providenciar a publicação do extrato deste Contrato e de seus eventuais Termos Aditivos,
observadas as disposições do art. 61, da Lei 8666/93, com as alterações dela decorrentes.
11.5 - Pelas partes é dito que aceitam o presente instrumento em todos os seus termos. E, por estarem justos e contratados,
firmam o presente instrumento, decorrente do Pregão Presencial em duas vias de igual teor e forma, para que produza os seus
efeitos de direito.

, Muquém do São Francisco/Ba, xxxxxxxxx
GILMARIA RIOS PEREIRA ARAÚJO
Prefeita Municipal
CONTRATANTE

CONTRATADO

Testemunhas:
1.______________________________________________ CPF Nº:
2.______________________________________________ CPF Nº:

,
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EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2022PMSF
PROCESSO ADMINISTRATIVO 026/2022PMSF

ANEXO III
(papel timbrado da empresa)
PROPOSTA FINANCEIRA
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO/BA
Att.: A Pregoeira
Ref.: Pregão Presencial n.º 004/2022PMSF
Nome de Fantasia
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Bairro:
Estado:
Fone/Fax:
Inscrição Estadual:
Conta Corrente nº

ME (

) OU EPP (

Município:
CEP:
E-MAIL:
Inscrição Municipal
Agencia nº
Banco
Nome completo do responsável legal da empresa:

1.2 OBJETO: Aquisição de materiais elétricos para uso na manutenção elétrica na rede de iluminação pública, nos bens
de domínio público e nos bens imóveis de propriedade da administração pública municipal, de Muquém do São
Francisco-BA, conforme descrito no Termo de Referência deste Edital.

Tendo examinado o Pregão Presencial n.004/2022 e seus elementos técnicos constitutivos, apresentamos nossa Proposta de
Preço no valor global de R$
, , para os serviços de objeto desta licitação em referência, que é compostos pelos
seguintes preços:

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a fornecer os produtos objeto desta licitação no prazo fixado no edital, a contar
da data de assinatura do contrato com a PREFEITURA MUNICIPAL.
LOTE 01
ORD
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.

DISCRIMINAÇÃO
Base P/ Relê
Braço Reto de 1 Mt
Cabo PP 2X1,5MM c/ 100 mts
Cabo PP 2X2,5MM c/ 100 mts
Cabo PP 3X2,5MM c/ 100 mts
Cabo rígido 10mm c/ 100 mts
Caixa de Embutir PVC 4X2
Chuveiro elétrico
Conduíte Corrugado 25mm
Conector de Perfuração

UND
UND
UND
ROLO
ROLO
ROLO
ROLO
UND
UND
MT
UND

QTE
300
300
10
10
10
10
1000
20
2000
500
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127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.

Conector p/ haste
Disjuntor Bipolar 40
Disjuntor Tripolar 40
Disjuntor Unipolar 15
Disjuntor Unipolar 20
Disjuntor Unipolar 40
Fio Flexível 2,5mm c/ 100 mts
Fio Flexível 4mm c/ 100 mts
Fio Flexível 6mm c/ 100 mts
Fio Flexível duplo 1,5mm c/ 100 mts
Fio Flexível duplo 2,5mm c/ 100 mts
Fio sólido 2,5mm c/ 100 mt
Fio sólido 6,0mm c/ 100 mt
Fita Crepe p/ Pintura
Fita Isolante 05mt
Fita Isolante 10mt
Fita Isolante 20mt
Fita Isolante de alta fusão 10MT
Haste p/ aterramento c/ 2,40mt
Interruptor 1 tecla (branca)
Interruptor 1 tecla + tomada (branca)
Interruptor 2 teclas (branca)
Interruptor 3 teclas (branca)
Lâmpada Compacta 15W/220V
Lâmpada Compacta 20W/220V
Lâmpada Compacta 25W/220V
Lâmpada Compacta 35W/220V
Lâmpada Compacta 40W/220V
Lâmpada Vapor de Sódio 70W
Lâmpada Vapor Metálico 400W
Luminária 1X40W c/ reator e lâmpada
Luminária 2X40W c/ reator e lâmpada
Luminária Aberta E-27
Padrão Bifásico completo
Padrão Monofásico completo
Paflon p/ Lâmpada
Reator P/ Luminária 1X40W
Reator P/ Luminária 2X40W
Reator P/ Luminária 2X40W
Reator Vapor de Sódio 70W
Reator Vapor Metálico 250W
Reator Vapor Metálico 400W
Refletor Retangular Bocal E-40
Relê Fotoelétrico TW
Tomada 2 entrada (branca)
Tomada simples (branca)
Tubo Rígido rosc. 32 mm
Tubo Rígido rosc.25 mm

UND
UND
UND
UND
UND
UND
ROLO
ROLO
ROLO
ROLO
ROLO
ROLO
ROLO
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

50
50
50
100
100
100
200
100
100
50
10
50
50
200
500
500
500
50
300
300
300
300
200
300
300
300
300
150
500
50
200
200
300
20
20
100
100
100
100
400
100
50
50
500
200
200
50
100

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta será considerada um contrato de obrigação entre as
partes.
PRAZO DE EXECUÇÃO
09(nove) meses.
VALIDADE DA PROPOSTA
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Manteremos válida nossa proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da abertura da mesma.
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DECLARAÇÕES
1. Declaramos que, por ser de nosso conhecimento, nos submetemos a todas as cláusulas e condições
do Edital, relativo à Licitação supra, e às disposições das Leis Federal nº 10.520/02 e 8.666/93. E suas
alterações, que integrarão o contrato.
2. Declaramos sob as penas cabíveis que nossos preços englobam todas e quaisquer despesas, diretas
e indiretas com materiais, peças, ferramentas, equipamentos, mão de obra, impostos, contribuições e
aquelas pertinentes a legislação trabalhista e fiscal, taxas e emolumentos junto a órgãos públicos
municipais, estaduais e/ou federais, decorrentes da execução do fornecimento dos produtos objeto desta
licitação, ou qualquer outro custo que venha a incidir, inclusive lucro.

Cidade (UF),

de

de 2022.

Nome da empresaCNPJ
RepresentanteRG/CPF

NOTA (*): DOCUMENTO OBRIGATÓRIO – APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE 1 - PROPOSTA
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EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2022PMSF
PROCESSO ADMINISTRATIVO 026/2022PMSF
ANEXO IV - MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO (*)

Obs: Na hipótese de apresentação desta procuração por instrumento particular, a mesma
deverá vir acompanhada de cópia do Contrato Social da proponente, ou de outro
documento, onde esteja expressa a capacidade / competência do outorgante para constituir
mandatário.
(em papel A4, preferencialmente timbrado, ou com razão social, CNPJ, endereço completo, endereço
eletrônico, telefone, fax, com nome e assinatura do representante legal, E COM FIRMA
RECONHECIDA).
PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PARTICULAR PARA CREDENCIAMENTO
Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede
(endereço completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob n.º ............e Inscrição Estadual sob
n.º
................., representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s))
Sr(a)..........................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ............. e CPF
n.º........................,
nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr(a)....................................., portador(a) da
Cédula de Identidade RG n.º ....................... e CPF n.º.................................., a quem confere(imos)
amplos poderes para representar a (Razão Social da Empresa) perante a .................... (indicação do
órgão licitante), no que se referir ao presente PREGÃO PRESENCIAL nº. 004/2021, com poderes
para tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE
QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes
PROPOSTA DE
PREÇOS (N° 01) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (N° 02) em nome da Outorgante, formular
verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou
ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de
interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a
intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os
esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame, em nome da Outorgante.
A presente Procuração é válida até o dia .............
(Assinatura do representante legal )
Nome completo
-----------------Empresa
CNPJ
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EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2022PMSF
PROCESSO ADMINISTRATIVO 026/2022PMSF
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE
HABILITAÇÃO

(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ)

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Muquém do São Francisco
Muquém do São Francisco / BA

Sr. Pregoeiro,

A ........................(Razão Social da empresa).................., CNPJ º.................., localizada à................................
DECLARA, para fins de participação na licitação Pregão Presencial Nº 004/2022, promovida pela Prefeitura
Municipal de Muquém do São Francisco, e sob as penas da lei, de que atende a todas as exigências de
HABILITAÇÃO contidas no referido Edital.
Local de data,

(Identificação e assinatura do responsável pela empresa)
-----------------Empresa
Cnpj

(em papel A4, preferencialmente timbrado, ou com razão social, CNPJ, endereço completo, endereço
eletrônico, telefone, fax, com nome e assinatura do representante legal).
Abaixo consta modelo para apresentação da Declaração de Atendimento ao disposto no artigo
7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. A declaração deverá ser entregue em papel timbrado da
empresa licitante, com assinatura de seu Representante Legal. Em caso de necessidade, deve ser feita a
ressalva relativa ao emprego de aprendiz; se não for o caso, esta ressalva não deve constar da
declaração.
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EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2022PMSF
PROCESSO ADMINISTRATIVO 026/2022PMSF
ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM ATENDIMENTO
AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Referência:
Prefeitura Municipal de Muquém do São Francisco
Pregão Presencial Nº 004/2022PMSF

, inscrita no CNPJ/MF nº
,
por
intermédio
de seu
representante legal, o(a) Sr(a)
, portador(a) do documento de
identidade RG nº
, emitido pela xx/RJ, e do CPF nº
, DECLARA, sob as penas da lei, para
fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela
Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (se for
o caso).
_______________,

de

de 2022.

(Assinatura do representante legal )
Nome
RG/CPF
Cargo

NOTA (*): DOCUMENTO OBRIGATÓRIO – APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE 2 – HABILITAÇÃO
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EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2022PMSF
PROCESSO ADMINISTRATIVO 026/2022PMSF

ANEXO VII – MINUTA DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

____________________(nome e qualificação do licitante)____________________, participante da
licitação acima identificada, promovida pela Prefeitura Municipal de Muquém do São Francisco

(BA),

declara, sob as penas da Lei, para fins de Habilitação, que não pesa contra si Declaração de Inidoneidade
emitida por órgãos da Administração Direta e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência de irregularidades por ele cometidas junto
aos respectivos órgãos.

Local e data
______________________________________________
Nome, qualificação e assinatura do licitante
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2022
PROCESSO Nº 027/2022
OBJETO: Eventual Contratação de empresa/ representante para aquisição de veículos novos (zero
quilômetro), para atender as necessidades do Município de MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO e
Secretarias Municipais, em conformidade com o processo administrativo Nº 027/2022, conforme
descrito no Termo de Referência deste Edital.

Razão Social:_
CNPJ nº:
Endereço:_
e-mail:_
Cidade:

Estado:

Telefone:

Obtivemos, através do acesso à página www.muquemdosaofrancisco.ba.gov.br , nesta data, cópia do
instrumento convocatório da licitação acima identificada.
Local:

,

de

de 2022.

Assinatura
Senhor Licitante,
Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria
preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Departamento de Compras e Licitações, através do
e-mail liicitacao@muquemdosaofrancisco.ba.gov.br

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Muquém do São Francisco/BA da
responsabilidade da comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações
ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo
posteriormente qualquer reclamação.
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EDITAL DE LICITAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2022.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022-PMMSF/BA – TIPO: MENOR PREÇO.
REGIME DE EXECUÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL.
I - PREÂMBULO
O Pregoeiro (a) da Prefeitura Municipal de Muquém do São Francisco, Estado da Bahia, torna público que dia
31 de março de 2022 às 14:30min, na Sala de Licitações e Contratos desta Prefeitura, situada na Praça
Jaime Oliveira do Amor, S/N, Centro, Muquém do São Francisco - BA realizará Processo Licitatório na
Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, para escolha de propostas mais de acordo com as especificações no
Objeto deste Edital, utilizando o critério de Menor Preço por Lote para julgamento das propostas. O Pregão
em epígrafe será realizado pelo Pregoeiro (a) e pela Equipe de Apoio designados pela Portaria nº 233 e
234 de janeiro de 2022. Este Processo Licitatório reger-se-á pelas disposições das leis nº 10.520/2003, nº
8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006 e demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no
presente Edital e em seus anexos.
1.2. Na hipótese de ocorrer feriado ou fato impeditivo, e que não possibilite a realização da sessão pública,
fica a mesma adiada para o primeiro dia útil imediato, no mesmo local e hora.
1.3. O Edital e os seus anexos estarão à disposição dos interessados, na sede da Prefeitura deste Município,
no Setor de Licitações e Contratos, Praça Jaime Oliveira do Amor, S/N, Centro, nesta cidade.
1.4. Os Documentos exigidos na presente licitação deverão ser distribuídos OBRIGATORIAMENTE em 02
ENVELOPES DISTINTOS, da seguinte forma:
a) ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL;
b) ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
1.5. Com identificação externa do seu conteúdo, da seguinte forma:
a) NOME (RAZÃO SOCIAL) DA LICITANTE;
b) MODALIDADE E NÚMERO DA LICITAÇÃO;
c) DATA E HORA DA LICITAÇÃO;
1.6. Integram este Edital, independentemente de transcrição:
Anexo I – Termo de Referencia
Anexo II- Minuta de Contrato
Anexo III - Modelo de Proposta de Preços
Anexo IV- Modelo de Credencial
Anexo V-Modelo de Declaração de Tratamento Diferenciado e Pleno Conhecimento e Atendimento às
Exigências de Habilitação
Anexo VI– Declaração de Inexistência de Menor no Quadro da Empresa
Anexo VII- Declaração de conhecimento dos requisitos técnicos para o cumprimento das obrigações objeto
da licitação.
Anexo VIII – Modelo de Declaração Negativa de Inidoneidade
02 – OBJETO
Eventual Contratação de empresa/ representante para aquisição de veículos novos (zero
quilômetro), para atender as necessidades do Município de MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO e
Secretarias Municipais, em conformidade com o processo administrativo Nº 027/2022, conforme
descrito no Termo de Referência deste Edital
03. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DO CERTAME
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3.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta
licitação.
3.2. Não serão admitidas a esta licitação empresas sob a forma de consórcio, empresas suspensas de
contratar com o Município de Muquém do São Francisco ou impedidas de licitar com a Administração Pública,
bem como as que estiverem em regime de falência ou concordata.
3.3. Não poderão participar da presente licitação as empresas:
3.3.1. Declaradas inidôneas por ato do Poder Público;
3.3.2. Sob processo de recuperação judicial ou falência;
3.3.3. Impedidas de transacionar com a Administração Pública ou quaisquer de seus órgãos descentralizados;
3.3.4. Apenada com rescisão de contrato quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo
igualmente grave, no transcorrer dos últimos 05 (cinco) anos.
3.3. Enquadradas nas disposições do art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
04. DO CREDENCIAMENTO
4.1. No dia, hora e local designados para recebimento dos envelopes, cada licitante far-se-á representar por
seu titular, ou pessoa devidamente credenciada, e somente estes poderão atuar na formulação de propostas
e na prática dos demais atos inerentes ao certame. No ato da Sessão Pública serão efetivadas as devidas
comprovações quanto à existência dos necessários poderes para representação ou credenciamento através
da apresentação dos documentos, em original ou cópia autenticada, conforme abaixo:
4.1.1. Se a licitante se fizer representar por seu PROPRIETÁRIO, SÓCIO GERENTE OU SÓCIO
ADMINISTRADOR deverá este, para que se promovam as devidas averiguações quanto à administração
e gerência da sociedade.
a) Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia);
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
Sociedades Empresariais; (Anexar Doc. Dos Sócios, Proprietários)
c) Documento de Eleição de seus Administradores, no caso de Sociedades por Ações;
d) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, no caso de Empresário Individual;
e) Declaração de que atende a todas as exigências habilitatórias;
Obs.: Se for REPRESENTANTE da empresa, O mesmo deverá estar com PROCURAÇÃO e os documentos
acima mencionados.
4.2. Ficam as licitantes cientes de que somente participarão da fase de lances verbais aquelas
que se encontrarem devidamente credenciadas nos termos dos subitens anteriores. As licitantes
que decidirem pelo envio dos envelopes, sem que se efetive o devido credenciamento, somente
participarão do certame com os preços constantes no Envelope de Proposta.
05. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE 01
5.1. O Envelope nº 01, contendo os documentos relativos à Proposta de Preços, deverá conter o seguinte
modelo:
Item
01

Qtda

Especificações

Vlr. Unitário

Total Máximo

Deve a proposta, estar impressa em 01 (uma) via, em papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras
ou entrelinhas, devidamente datada, assinada na última folha e preferencialmente rubricada nas demais.
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5.2. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital
e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a) Cujo objeto não atenda às especificações fixadas no Edital;
b) Apresentarem propostas alternativas;
c) apresentarem preços excessivos ou 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 o mercado.
5.3. A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, rigorosamente de acordo com
as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, não se admitindo propostas alternativas.
5.4. A proposta deverá apresentar o Menor Preço Global por ITEM expressos em moeda corrente
Nacional. Os preços serão para entrega neste Município e deverão incluir todas e quaisquer despesas
necessárias para o objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos, encargos e contribuições sociais,
fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder às
especificações do objeto licitado.
5.5. Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços
de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.
5.6. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando-se a
condição de pagamento à vista, não devendo por isso, computar qualquer custo financeiro para o período de
processamento das faturas.
5.7. A proposta deverá indicar a marca e demais características dos materiais ofertados, sob pena de
desclassificação. Todos os itens deverão constar à marca do produto sob pena de desclassificação, sendo que
nos produtos naturais deverá constar a expressão “in natura”.
5.8. O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, a
contar da data da apresentação da proposta. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação
para contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
06. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS ESCRITAS E DA FASE DE LANCES
6.1. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS ESCRITAS
6.1.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. Somente as licitantes com propostas
classificadas participarão da fase de lances.
6.1.2. O Pregoeiro selecionará a proposta de menor preço e as demais que tenham valores sucessivos e
superiores em até 10 % (dez por cento), em relação à de menor preço. Na impossibilidade de obter pelo
menos 03 (três) propostas nestas condições, serão selecionadas as melhores propostas subsequentes a de
menor preço, quaisquer que sejam os preços oferecidos, até o máximo de 03 (três), para participarem da
sessão pública de lances verbais.
6.1.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o Pregoeiro selecionará todas as propostas em
condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
6.1.4. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando o seu
preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o Pregoeiro negociar,
visando obter preço melhor.
6.1.5. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá suspender a sessão do
pregão e estabelecer uma “nova data ‟, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para o recebimento de
novas propostas.
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6.1.6. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
classificação e habilitação.
07. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE 02
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis) .
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

c) A consulta aos dois cadastros – CEIS e CNJ, na fase de habilitação, são recomendação do TCU (Acórdão nº
1.193/2011– Plenário). Trata-se de verificação da própria condição de participação na licitação.
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por
força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de
participação.
07.1. Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada
em primeiro lugar será verificada, documentos que comprovem os requisitos legais para a Habilitação
Jurídica, Qualificação Econômico – Financeira Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação
Técnica.
7.2 - Para habilitação no presente Pregão Presencial, serão exigidos os documentos descritos a seguir, que
poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas,
ou por servidor do Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Muquém do São Francisco, ou ainda, pelos
membros do Setor de Licitações, mediante apresentação do documento original; Sob pena de Inabilitação
pela alta de qualquer um deles.
7.3 - O ENVELOPE Nº 02, contendo os Documentos de Habilitação das licitantes, deverá conter:
7.3.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à sede
da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

c) Comprovação de regularidade de débito com a Secretaria da Receita Federal (Certidão Conjunta
Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União), Fazenda Estadual (Certidão de Regularidade e ICMS –
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ou Certidão Negativa de Débitos Tributários
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da Dívida Ativa do Estado de São Paulo emitida via internet ou declaração de isenção ou de não
incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei) e Fazenda Municipal
(Certidão Negativa ou Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativo de Tributos Mobiliários)
da sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei;

d) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) mediante a apresentação
da CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva de Débito com Efeitos de
Negativa; ou nos termos da Portaria MF 358 de 05/09/2014;

e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da
apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS.

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiçado Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de
Débitos trabalhistas, nos Termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.

g) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame,
deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;

g.1) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, em se tratando de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, será assegurado o prazo de dois dias úteis, a
contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério
desta Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuaiscertidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

g.2) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem g.1, implicará na
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital,
procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao
procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei Federal nº. 10.520/02.
7.1 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
7.1.1 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da licitante,
com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias, contados da data de apresentação da
proposta.
7.1.2 - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
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7.2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
7.2.1- Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação mediante apresentação de atestado(s)
fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado.
7.2.2

- O(s) atestado(s) solicitado(s) neste subitem deverá(ao) ser emitido(s) em papel timbrado

da empresa ou órgão CONTRATANTE, com a identificação clara do signatário, inclusive com indicação
do cargo que ocupa, bem como descrição dos sistemas implantados;
7.2.3

- Não serão aceito(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica cuja empresa eminente seja

componente do mesmo grupo financeiro da LICITANTE ou seja sua subcontratada;
7.2.4

- Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em atendimento ao inciso XXXIII do art.

7º da Constituição Federal, para fins do disposto do inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, de que não
emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16
anos, ressalvado se for o caso, o emprego demenor de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme
modelo constante do ANEXO IV - Declaração de Situação Regular Perante o Ministério Do Trabalho.
7.3 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará
como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das
propostas.
7.4 Os documentos indicados no item 6, deverão ser apresentados por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente, podendo ainda ser autenticadas pelo pregoeiro.
7.5 Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em
substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões.
7.6 Aberto o envelope de “documentação”, em havendo restrição quanto a regularidade fiscal, fica
concedido um prazo de 05 (cinco) dias úteis à microempresa ou empresa de pequeno porte, para sua
regularização, prorrogável por igual período mediante justificativa tempestiva e aceita pelo pregoeiro,
nos termos do parágrafo primeiro, do artigo 43, da Lei federal 123/06.
7.7 A não regularização fiscal no prazo estabelecido na cláusula anterior, implicará decadência do direito
à contratação, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para negociar nos termos do disposto no artigo 4º, inciso XXIII, da Lei nº 10.520, de 17 de
julho de2002.
7.8 Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a inabilitação da
proponente.
7.9 O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta direta nos “sites” dos órgãos
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expedidores na Internet para verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio eletrônico.
ORIENTAÇÕES GERAIS – DOCUMENTOS
- Os documentos deverão ser apresentados em nome da matriz ou filial, ou seja, com o
mesmo CNPJ e mesmo endereço, salvo aqueles que comprovadamente só possam ser expedidos para a
matriz;
- Os documentos apresentados deverão atender à formalidade prevista no artigo 32 da Lei
Federal nº 8.666/93, ficando desautorizada a Comissão autenticar quaisquer documentos das
licitantes no ato de abertura da licitação.
Caso a licitante opte pela conferência dos documentos por servidor da administração, deverá
apresentar os documentos originais e cópias à Comissão Permanente de Licitação até as 14:00 horas do dia
anterior à entrega dos envelopes, mediante agendamento pelo telefone 77-3652.1014, falar com a pregoeira
habilitada.
No caso dos documentos obtidos via Internet, ressalva-se o direito da Administração proceder
à verificação dos prazos de validade e autenticidade nos sites oficiais dos órgãos emitentes.
- Para praticar quaisquer atos em nome da empresa, o representante da Proponente deverá
estar formalmente credenciado.
08 - DA PARTICIPAÇÃO DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
8.1. A participação das microempresas e das empresas de pequeno porte obedecerá às disposições da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
8.2. As microempresas e as empresas de pequeno porte que quiserem usufruir dos benefícios concedidos
pela Lei Complementar nº 123/2006 deverão apresentar os documentos específicos na fase habilitatórias
, indicados neste Edital.
I – DA FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS
8.3. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e
empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à
proposta mais bem classificada (artigo 44, §§ 1º e 2º da LC 123/2006).
8.4. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma (artigo 45, incisos I, II e III da LC 123/2006):
a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificado poder apresentar proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto
licitado, observadas as condições de habilitação;
Não ocorrendo à adjudicação do objeto à microempresa ou à empresa de pequeno porte, na forma do
disposto na alínea “a”, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese § 1º e
§ 2º do artigo 44 da Lei Complementa123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, que
se encontrem na condição do disposto no subitem 7.3, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta.
A oferta da microempresa ou da empresa de pequeno porte, deverá ser feita no prazo máximo de 5 (cinco)
minutos contados da convocação pela Pregoeira, sob pena de preclusão (artigo 45, § 3º da LC 123/2006).
A convocação para apresentação de nova proposta pela microempresa ou pela empresa de pequeno porte
será feita pela Pregoeira logo após o encerramento dos lances (artigo 45, § 3º da LC 123/2006).
O disposto no artigo 44 da LC 123/2006 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou por empresa de pequeno porte (artigo 45, § 2º da LC 123/2006).
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Na hipótese da não contratação nos termos previstos caput do artigo 45 da Lei Complementar 123/2006, o
objeto da licitação será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame (artigo 45, § 1º
da LC 123/2006).
II – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para
habilitação, inclusive para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta última apresente
alguma restrição (artigo 43 da LC 123/2006).
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 a proponente for declarada vencedora do
certame, prazo este prorrogável por igual período, a critério da Administração, para regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de negativa (artigo 43, § 1º da LC 123/2006).
A documentação fiscal regularizada deverá ser apresentada à Pregoeira no Setor de Licitações e Contratos,
situada no prédio da prefeitura na Praça Jaime Oliveira Do Amor, S/N, dentro do prazo estipulado.
A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, conforme estipulado neste Edital (artigo 43, § 2º da LC
123/2006).
09 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
9.1. Não havendo a manifestação de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à proponente
vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
9.2. Ocorrendo à manifestação da interposição de recurso, após o julgamento, a autoridade superior
adjudicará o objeto licitado à proponente vencedora, homologando em seguida o procedimento licitatório.
9.3. O objeto desta Licitação será adjudicado, Menor Preço Global, à licitante vencedora, depois de
decididos os recursos, quando houver sujeito o certame à homologação do Prefeito Municipal.
9.4. A adjudicação do objeto e a homologação do resultado desta licitação não implicarão direito contratação.
10 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
10.1 Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar, IMEDIATA MOTIVADAMENTE, a
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do
recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar as contra - razões em igual número
de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.
10.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto ao resultado do certame,
importará preclusão do direito de recurso. Os recursos imotivados ou insubsistentes não serão recebidos.
11 - DA FORMALIZAÇÃO DOS CONTRATOS
11.1. Será firmado o Contrato com a vencedora que terá suas cláusulas e condições reguladas pela legislação
referida neste Edital.
11.2. O prazo para assinatura do Contrato será de no máximo 03 (três) dias úteis, contados da convocação
feita pelo Setor Competente ou pela Secretaria que requereu a licitação.
11.3. A vigência do Contrato terá início na data de sua assinatura até 31 de setembro de 2022.
11.4. Na hipótese de a vencedora não comparecer para assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido
no item anterior, o (a) Pregoeiro (a) convocará nova Sessão Pública, onde examinará a qualificação das
demais licitantes, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma que atenda ao Edital,
sendo a respectiva licitante declarada vencedora.
12- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
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12.1. A Licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o Contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura
Municipal Muquém do São Francisco pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição, sem prejuízo das multas previstas no presente Edital e no Contrato.
12.2. A suspensão temporária prevista no inciso III do artigo 87 da Lei nº. 8.666/93 restringe-se ao órgão ou
entidade que aplicou a punição, ao passo que a declaração de inidoneidade prevista no inciso IV do artigo 87
da Lei nº. 8.666/93 impede a contratação em toda a esfera da Administração Pública.
12.3. O não comparecimento da licitante vencedora para a assinatura do contrato quando for o caso, no
prazo estabelecido no subitem 9.2, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida com a
proposta, ficando sujeita às sanções legais cabíveis.
12.4. Em caso de atraso na entrega do (s) objeto (s) desta licitação, poderá ser aplicada à Contratada multa
moratória de valor equivalente a até 1% (um por cento) sobre o valor total do material, por dia útil
excedente.
12.5. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à
CONTRATADA multa administrativa graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu
total, o equivalente a 25% (vinte por cento) do valor do Contrato.
12.6. Se a Contratada não recolher o valor da multa que porventura lhe for aplicada dentro de 5 (cinco) dias
úteis a contar da data da intimação, será então acrescido os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.
13- PAGAMENTOS E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
13.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da
Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados e os materiais empregados, através de
ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo contratado.
13.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II
do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da
data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
13.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 7 (sete) dias, contado da data final do
período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir.
13.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente,
condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos
serviços efetivamente prestados e aos materiais empregados.
As despesas decorrentes deste processo correrão por conta das seguintes dotações Orçamentárias própria
prevista na Lei Orçamentária anual:
Unidade Orçamentária:

08.00.00- SEC MUNIC. DA SAUDE E DO SANEAMENTO
08.16.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO – FMS;

Projeto Atividade:

2.035 – Manutenção das Ações de Atenção Básica/ Primária em Saúde;

Elemento de Despesas:

4.4.90.52-Equipamentos e materiais permanentes
0100- Recursos ordinarios
0029- Recursos vinculados

Fonte de Recurso:

Unidade Orçamentária:
Projeto Atividade:
Elemento de Despesas:
Fonte de Recurso:

02.03.000 – SEC MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA – SMFGP
2.010 – Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda e Gestão Pública -SMFGP
3.3.9.0.35.00 – Serviços de consultoria;
3.3.9.0.39.00- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
0100 – Recursos Ordinários;
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09.00.00- SEC MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- SMDSC
09.09.00- SEC MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- SMDSC
09.18.00- FUNDO MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
2.048 – Manutenção das ações em assistência social e comunitária
2.050- Manutenção das ações do programa primeira infância no SUAS
2.053- Manutenção das ações do bloco programa bolsa família e do cadastro único
4.4.90.52- Equipamentos e material permanente
0100 – Recursos Ordinários;

14. DO CRITÉRIO DE REAJUSTE:
14.1. Decorrido o prazo de 07 (sete) meses da data da apresentação da proposta, caso se verifique hipótese
legal que autorize reajustamento ou revisão, poderá a CONTRATADA fazer jus ao reajuste do valor contratual,
que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do
objeto contratual, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) na forma do que
dispõe o art. 40, X, da Lei n. 8.666/93 e os artigos 2º e 3º da Lei n. 10.192, de 14.02.2001.
15. DA RESCISÃO
15.1. A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e
as previstas na Lei federal nº 8.666/93.
15.2. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrita do contratante nos casos enumerados
nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei federal nº 8.666/93.
15.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVIII do art. 78 da Lei federal nº 8.666/93, sem
que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver
sofrido na forma do § 2º do art. 78 do mesmo diploma.
16. DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO
16.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei federal nº 8.666/93.
16.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação ou revogação do procedimento
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado
no cumprimento do contrato.
17. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
17.1. Art41. § 1o Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na
aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura
dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias
úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113, poderá impugnar o ato convocatório deste
Pregão mediante petição a ser enviada para o endereço: Sala de Licitações localizada na Praça Jaime
Oliveira do Amor, s/n° - Centro – Muquém do São Francisco/BA.
17.2. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital, decidirá sobre a impugnação
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
17.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame,
exceto quando, a alteração não afetar a formulação das propostas.
17.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento licitatório devem ser enviados ao
Pregoeiro (a) até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão Pública,
exclusivamente para o endereço eletrônico licitacao@muquemdosaofrancisco.ba.gov.br .
18. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
18.1.O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, as disposições da Lei Federal nº 10.520/2002 Lei
Federal nº 8.666/93 Lei Complementar nº 123/06, Decreto federal nº 3.555/2000, alterações posteriores de
toda a legislação referida e demais legislações regentes da matéria.
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As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a
igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade
e a segurança da contratação.
Das sessões públicas de processamento do pregão serão lavradas atas circunstanciadas, que serão assinadas
pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.
18.2. Este certame será dirigido pelo Pregoeiro (a) Oficial e pela Equipe de Apoio,
18.3. Os prazos fixados neste Edital poderão ser prorrogados por motivo de força maior compreendendo:
greves, perturbações industriais, avalanches, enchentes e quaisquer outros acontecimentos semelhantes e
equivalentes a estes que fujam ao controle de qualquer das partes interessadas, as quais não consigam
impedir sua ocorrência. O motivo de força maior pode ainda ser caracterizado por legislação, regulamentação
ou atos governamentais.
18.4. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, estes serão
considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.
18.5. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida, por conveniência exclusiva da
Administração.
18.6. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o Pregoeiro, se
necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
18.7. É facultada ao Pregoeiro ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não
implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar, originariamente, da proposta.
18.8. O Pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o
registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
18.9 O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da
documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação
pertinente.
18.10. Caso algum órgão expedidor de documento exigido nesta licitação se encontre de greve, se a licitante
não possuir documento com prazo de validade vigente, e comprovar que a vigência expirou-se após
deflagrada a greve, deverá apresentar o documento vencido, juntamente com a comprovação de que órgão
expedidor encontra-se em paralisação através de matéria e/ou reportagem ou revistas e/ou declaração do
próprio
órgão
expedidor
18.11. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos requeridos
neste Edital e seus anexos.

19. DO FORO
19.1. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Ibotirama - BA, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
19.2. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em vigor, em especial
as Leis Federais nº 8.666/93, nº 10.520/2002.
Muquém do São Francisco/BA, 10 de março de 2022.

GILMÁRIA RIOS PEREIRA ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 PMMSF.
Processo Administrativo nº 027/2022.
Anexo I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO
Eventual Contratação de empresa/ representante para aquisição de veículos novos (zero quilômetro), para
atender as necessidades do Município de MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO e Secretarias Municipais, conforme
as condições estabelecidas no presente Termo de Referência.

2. DA JUSTIFICATIVA
A presente aquisição tem por objetivo proporcionar segurança, conforto e celeridade nas atividades laborais
externas desempenhadas por servidores, funcionários e agentes públicos, que dependam do meio de
transporte para locomoção.
2.1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
2.1.2 – 04 (quatro) Veículos tipo pick-up, zero quilômetro, fabricação nacional, ano e modelo não inferior a
data da compra, capacidade de transporte de 05 (cinco) passageiros, motor flex (álcool e gasolina) com
capacidade para uso dos dois tipos de combustível ao mesmo tempo, independente da proporção utilizada,
motorização mínima de 1.4, câmbio manual de 05 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) marcha ré, ar
condicionado, cintos de segurança retráteis de 03 (três) pontos, direção hidráulica, conta-giros, airbag duplo
(motorista e passageiro), freios abs, vidros e travas elétricas, cor branca e demais equipamentos exigidos pelo
Contran, tudo em plena conformidade com as exigências do código de trânsito brasileiro, equipado com os
demais itens de estética e segurança originais de fábrica ao modelo ofertado, com 12 (doze) meses de
garantia, devendo vir acompanhado de certificado de garantia e do manual e instruções e emissões máximas
de acordo com o programa de controle de poluição do ar por veículos automotores (Proconve).
2.1.3 – 04 (quatro) Veículos tipo hatch, zero quilômetro, fabricação nacional, ano e modelo não inferior a data
da compra, capacidade de transporte de 05 (cinco) passageiros, motor flex (álcool e gasolina) com
capacidade para uso dos dois tipos de combustível ao mesmo tempo, independente da proporção utilizada,
motorização mínima de 1.0, câmbio manual de 05 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) marcha ré, ar
condicionado, cintos de segurança retráteis, direção hidráulica, conta-giros, airbag duplo (motorista e
passageiro), freios abs, vidros e travas elétricas, cor branca e demais equipamentos exigidos pelo Contran,
tudo em plena conformidade com as exigências do código de trânsito brasileiro, equipado com os demais
itens de estética e segurança originais de fábrica ao modelo ofertado, com 12 (doze) meses de garantia,
devendo vir acompanhado de certificado de garantia e do manual e instruções e emissões máximas de acordo
com o programa de controle de poluição do ar por veículos automotores (Proconve).
3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
3.1. O objeto deste Termo de Referência deverá ser entregue até 60 (sessenta) dias após a emissão de
Ordem de Compra/Fornecimento;
3.2. O objeto deste Termo de Referência deverá ser entregue na sede da Prefeitura Municipal, situada na
Praça Jaime Oliveira do Amor, s/n, Centro – Muquém do São Francisco-BA, correndo por conta e risco do
fornecedor, o seguro, a cara e descarga do veículo;
3.3. A aquisição do objeto constante no item 4 (quatro) deste Termo de Referência, deverá ser entregue de
forma total, após o recebimento da respectiva Ordem de Compra/Fornecimento.
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4. DA FISCALIZAÇÃO
4.1. No curso da execução dos serviços caberá à CONTRATANTE, diretamente ou por quem vier a indicar, o
direito de fiscalizar a fiel observância das disposições do presente contrato, bem como vistoriar as instalações
da CONTRATADA a fim de verificar as condições para atendimento do objeto.
§ 1º - Para os fins previstos nesta Cláusula, a CONTRATANTE registrará em relatório as deficiências
verificadas na execução do contrato, encaminhando cópia à CONTRATADA, para a imediata correção das
irregularidades apontadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste contrato.
§ 2º - A ausência ou omissão da fiscalização da CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA das
responsabilidades previstas neste contrato.
5. DO PERÍODO DE EXECUÇÃO
5.1. O período único para execução do objeto deste Termo de Referência deverá ser de 06 (seis) meses,
iniciando-se a contagem no dia seguinte ao recebimento, pela adjudicatária, da Ordem de Compra para o
início da execução contratual.

6. DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
6.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento do veículo, que será entregue de
forma integral e imediata, devendo esse ser acompanhado da respectiva nota fiscal e/ou fatura devidamente
certificada pelo responsável legal (secretário geral ou chefe de unidade) juntamente com a apresentação da
Certidão Negativa de Débitos (CND) junto a Receita Federal, regularidade do FGTS e Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT);
6.2. Não será efetuado qualquer pagamento enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigação, em
virtude de penalidades impostas a contratada ou inadimplência contratual;
6.3. Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte da
adjudicatária e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja
definitivamente sanado;
6.4.. Caberá aos Setores de Contabilidade e de Tesouraria a averiguação da disponibilidade financeira para
efetuar o pagamento;
6.5. O documento fiscal de cobrança deverá ser emitido contra a PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ:
1.440.778/0001-51, registrada no seguinte endereço: Praça Jaime Oliveira Do Amor, s/n, Centro – Muquém
do São Francisco-BA

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1. Para fins de procedimento será utilizada a dotação orçamentária do exercício financeiro de 2022 a seguir
informadas:
Unidade Orçamentária:

08.00.00- SEC MUNIC. DA SAUDE E DO SANEAMENTO
08.16.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO – FMS;

Projeto Atividade:

2.035 – Manutenção das Ações de Atenção Básica/ Primária em Saúde;

Elemento de Despesas:

4.4.90.52-Equipamentos e materiais permanentes
0015- Recursos ordinarios
0029- Recursos vinculados

Fonte de Recurso:
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02.03.000 – SEC MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA – SMFGP
2.010 – Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda e Gestão Pública -SMFGP
3.3.9.0.35.00 – Serviços de consultoria;
3.3.9.0.39.00- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
0100 – Recursos Ordinários;
09.00.00- SEC MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- SMDSC
09.09.00- SEC MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- SMDSC
09.18.00- FUNDO MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
2.048 – Manutenção das ações em assistência social e comunitária
2.050- Manutenção das ações do programa primeira infância no SUAS
2.053- Manutenção das ações do bloco programa bolsa família e do cadastro único
4.4.90.52- Equipamentos e material permanente
0000 – Recursos Ordinários;

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1. Comunicar a empresa vencedora de todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o do objeto deste
Termo de Referência;
8.2. Rejeitar, no todo ou em parte, o bem entregue ou executado fora da especificação deste Termo de
Referência;
8.3. Providenciar provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a
especificação, pela administração pública, da comunicação do adjudicatório, informando o término ou
conclusão da entrega do objeto, podendo ser dispensado nos termos do artigo 73 da Lei Federal 8666/93;
8.4. Providenciar definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e
consequentemente aceitação.
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1. Realizar a entrega do automóvel na forma preceituada pelo Edital de Licitação, observadas as
especificações técnicas declinadas neste Termo de Referência;
9.2. A Contratada deverá dar garantia do veículo ofertado de no mínimo, 12 (doze) meses;
9.3. Durante o prazo de garantia a CONTRATADA deverá:
9.3.1. Arcar com os custos de transportes e seguro de transporte, além daqueles relacionados com a
montagem e manutenção do veículo, havendo necessidade de enviar o veículo para um centro de assistência
técnica. O envio do veículo para o centro de assistência técnica em outra localidade não exime a Contratada
do cumprimento dos prazos de assistência técnica estabelecida e respectivas penalidades;
9.3.2. Substituir o veículo que após a entrega e aceite e durante o prazo de garantia, venha a apresentar
defeito de fabricação, em um prazo máximo de 10 (dez) dias;
9.3.3. Responsabilizar-se pelo transporte para realização de serviços de manutenção;
9.3.4. Atender durante o prazo de garantia dos veículos, aos chamados de manutenção corretiva no prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, efetivando os reparos necessários;
9.3.5. Proceder durante o período de garantia e em caso de necessidade de substituição de produtos e/ou
componentes que não mais existam no mercado em razão da evolução ou por qualquer outro motivo, a
substituição por produtos e/ou componentes tecnologicamente equivalentes ou superiores, sem ônus para a
Prefeitura Municipal de Muquém do São Francisco-BA;
9.3.6. Nenhum custo adicional será pago por ocasião de locomoção de técnicos ou aparelhos, sendo os
mesmos de inteira responsabilidade da Contratada;
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9.3.7. Providenciar independentemente de ser ou não o fabricante, a correção ou a substituição de todo
produto ofertado ou de suas peças, acessórios e componentes que apresentarem defeito de fabricação ou
divergência com as especificações fornecidas, sem ônus para a Administração, em conformidade com o
estabelecido no Contrato e seus anexos, observado a legislação pertinentes;
9.3.8. Substituir o automóvel ofertado ou suas peças, acessórios e componentes que apresentem defeito de
fabricação por aparelho novo e que possua a mesma especificação técnica originalmente proposta;
9.4. Realizar a entrega do automóvel dentro do prazo estipulado no item 3.1 deste Termo de Referência;
9.5. Descrever sua proposta obedecendo às especificações constantes deste Termo de Referência e seus
anexos integrantes, bem como demais informações necessárias ao perfeito entendimento do conteúdo, sob
pena de desclassificação da mesma, caso não o faça;
9.6. Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que darão origem ao
contrato;
9.7. É de responsabilidade da licitante vencedora todas as despesas e encargos trabalhistas, fiscais,
comerciais, tributários e previdenciários, decorrentes da execução dos serviços, respondendo pelos mesmos
nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 8666/93 com suas alterações;
9.8. Destacar, se assim desejar, na sua proposta e posteriormente na Nota/Documento Fiscal, no caso de
microempresas e empresas de pequeno porte, se é ou não optante pelo Simples Nacional e em qual anexo à
mesma se enquadra, para fins de aplicação de alíquota do ISS e IRRF prevista na Legislação Tributária
Federal. Caso contrário, será atribuída a alíquota correspondente prevista no Código Tributário Municipal,
assim como as alíquotas de 1% ou 1,5% a título de IRRF.
9.9. Caberá a CONTRATADA a entrega do veículo documentado e emplacado, conforme as exigências
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), Departamento Nacional de Trânsito
(DENATRAN) e Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), sendo de responsabilidade da CONTRATADA o
pagamento dos custos relacionados ao Documento Único do DETRAN de Arrecadação (DUDA), entre outros
relacionados.

10. DAS PENALIDADES
As penalidades sujeitas à licitante vencedora inadimplente:
10.1. Em caso de atraso na entrega do objeto do presente Termo de Referência, nos dias, local e horário
estipulado pela Prefeitura Municipal de Muquém do São Francisco-BA será aplicada multa de 0,3% (três
décimos por cento) por dia de atraso injustificado, até o limite de 10% a ser calculada sobre o valor total do
contrato;
10.2. Não se aplica a multa referida no item 12.1. em casos fortuitos ou de fora maior, condicionado a
contratada a apresentar justificativa por escrito em até 24 (vinte e quatro) horas antes da entrega do veículo;
10.3. Na hipótese de não aceitação da justificativa do atraso, o valor das multas será deduzido da importância
a ser paga à empresa licitante contratada;
10.4. Pelo não cumprimento total ou parcial do objeto do contrato poderá Prefeitura de Muquém do São
Francisco-Ba, garantida prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes penalidades:
I.
II.

Advertência;
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração
Municipal, por prazo de até 2 (dois) anos.

10.5. A aplicação de quaisquer das penalidades ora previstas não impede a rescisão contratual;
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10.6. A aplicação das penalidades será precedida da concessão de oportunidade de ampla defesa por parte da
contratada, na forma prevista da lei;
10.7. As penalidades previstas neste tópico não excluem outras decorrentes na Lei nº 8666/93 e suas
alterações.

11. DO EDITAL
11.1. Os itens do Edital serão aplicados de acordo com a Comissão Permanente de Licitação, Pregoeiro e
equipe de apoio, Procuradoria Geral e equipe gestora do pedido, bem como o presente Termo de Referência.

12. DO CONTRATO/DO ADITAMENTO DO CONTRATO
12.1. As cláusulas contratuais obedecerão às disposições legais, bem como poderão atribuir outras cláusulas
de acordo com o Gestor do Pedido, Controle Interno e Procuradoria Geral da Prefeitura, e o objeto
empregado, para fins de efetividade e legalidade, nos termos da Lei Federal 8666/93;
12.2. Dar-se-á rescisão contratual das partes nos termos da aplicação do Artigo77, 78, 79 e 80 da Lei Federal
nº 8666/93;
12.3. O Gestor do pedido poderá solicitar ao Ordenador de Despesa ADITAMENTO CONTRATUAL nos termos
do art. 57, 65 e 78 da Lei Federal nº 8666/93.

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS
13.1. As empresas licitantes devem submeter-se integralmente as exigências deste Termo de Referência;
13.2. Os casos omissos desse pleito serão dirimidos pela legislação vigente, em especial a Lei nº 8666/93.

Muquém do São Francisco -BA, 10 de março de 2022.

ANDREY DOS SANTOS OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Portaria nº. 147/2021
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ANEXO II- MINUTA DE CONTRATO
PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 005/2022.
PROCESSO Nº 027/2022.
CONTRATO Nº000/2022
O MUNICÍPIO DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO, pessoa jurídica de direito publico, CNPJ. 16.440.778/0001-51, situada na Praça
Jaime Oliveira do Amor, s/nº, nesta cidade de Muquém de são Francisco – Estado da Bahia, neste ato representada pelo Prefeito,
senhora GILMARIA RIOS PEREIRA ARAÚJO, brasileira, maior, casada, funcionária pública, inscrita no CPF nº 890.110.905-00 e
portadora do RG nº 07418869-01 SSP/BA, residente e domiciliada na Rua Arthur Magalhães, s/n, centro, Muquém do São Francisco –
Estado da Bahia a seguir denominada CONTRATANTE, e xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Neste ato representado pelo
Senhor........ a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente CONTRATO, nos termos da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993, suas alterações e legislações, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes, e de acordo
com o PA nº. 027/2027 PMSF de PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2022 PMSF.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1– Eventual Contratação de empresa/ representante para aquisição de veículos novos (zero quilômetro), para atender as
necessidades do Município de MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO e Secretarias Municipais, conforme as condições estabelecidas no
presente Termo de Referência
CLÁUSULA SEGUNDA – DOFATO GERADOR CONTRATUAL:
2.1 - O presente contrato está fundamentado e regido pela Lei n. 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações posteriores e foi originado do
processo licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL 005/2022.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ESPECIFICAÇÕES, PRAZO E VIGÊNCIA:
3.1 -ESPECIFICAÇÕES DA AQUISIÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

QUANT.
xxx

VALOR UNT.
xxxx

VALOR TOTAL
xxxx

3.2 – O presente contrato terá sua vigência até o dia 31/09/2022
4 – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
4.1 - O valor global para o presente Contrato é de R$ (xxxxxxxxxxx)
4.1.3 - A nota fiscal para pagamento poderá ser emitida logo após a assinatura do contrato pela CONTRATADA.
4.1.4 - Serão efetuados descontos legais.
5 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - Todas as despesas decorrentes deste processo contrato correrão por conta de recursos próprios consignados no Orçamento
Municipal, para o ano de 2022 e anos seguintes, nas seguintes dotações orçamentárias:

Unidade Orçamentária:

08.00.00- SEC MUNIC. DA SAUDE E DO SANEAMENTO
08.16.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO – FMS;

Projeto Atividade:

2.035 – Manutenção das Ações de Atenção Básica/ Primária em Saúde;

Elemento de Despesas:

4.4.90.52-Equipamentos e materiais permanentes
0015- Recursos ordinarios
0029- Recursos vinculados

Fonte de Recurso:
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02.03.000 – SEC MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA – SMFGP
2.010 – Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda e Gestão Pública -SMFGP
3.3.9.0.35.00 – Serviços de consultoria;
3.3.9.0.39.00- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
0100 – Recursos Ordinários;
09.00.00- SEC MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- SMDSC
09.09.00- SEC MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- SMDSC
09.18.00- FUNDO MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
2.048 – Manutenção das ações em assistência social e comunitária
2.050- Manutenção das ações do programa primeira infância no SUAS
2.053- Manutenção das ações do bloco programa bolsa família e do cadastro único
4.4.90.52- Equipamentos e material permanente
0000 – Recursos Ordinários;

6 – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
6.1 – São direitos e responsabilidades da CONTRATADA:
a) cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que, no prazo estabelecido, os serviços foram executados inteiramente;
b) arcar com pagamentos de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer despesas
referentes a prestação do serviço do objeto do presente contrato;
c) assumir responsabilidade sobre quaisquer acidentes na execução do objeto do presente contrato;
d) apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas Fiscais, aprovadas pela Secretaria Municipal competente.
e) receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes aos serviços realizados.
f) O pagamento só será efetuado após a entrega nota fiscal devidamente atestada pela secretaria competente.
6.2 – São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os seguintes:
a) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das obrigações da CONTRATADA.
b) intervir na prestação dos serviços, nos casos e condições previstos em lei.
c) cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares e as cláusulas contratuais deste instrumento.
d) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado no Contrato depois do recebimento das Notas Fiscais e
respectivas atestações, já devidamente atestadas pela Secretaria Municipal competente.
e) aplicar e cobrar as multas pela inexecução total ou parcial dos serviços ou pela inobservância de quaisquer das cláusulas
deste Contrato.
f) efetuar a retenção dos impostos e encargos legais sobre as Notas Fiscais de cada parcela.
g) modificar o Contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos da
CONTRATADA.
j) rescindir unilateralmente o Contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da referida Lei.
7 – DAS SANÇÕES
7.1 - A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se referem os artigos 86 e seguintes da Lei
8.666/93, com as alterações dela decorrentes, obedecerá às normas estabelecidas neste contrato.
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7.2 - A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como a execução irregular ou com atraso injustificado, tem
como consequência à aplicação combinada das penalidades de natureza pecuniária e restritivas de direitos, previstas em lei.
7.3 - As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
e mediante regular processo administrativo, garantida a prévia defesa.
7.4 - Configurado o descumprimento de obrigação contratual, a contratada será notificada da infração e da penalidade
correspondente para, no prazo de cinco dias úteis, apresentar defesa.
7.5 - Recebida à defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeição das
razões apresentadas, concluindo pela imposição ou não de penalidade.
7.6 - Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da intimação, ressalvada a sanção prevista no “item
7.7.4”, de cuja decisão cabe pedida de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato.
7.7 - Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a execução irregular ou com atraso
injustificado, sujeitará o contratado à aplicação das seguintes sanções:
a - Advertência.
b - Multa.
c - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal por prazo não
superior a dois anos.
d - Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da
punição ou até que seja promovida a reabilitação.
7.8 - A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das necessárias medidas corretivas, no intuito de
evitar a aplicação de sanções mais severas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigações assumidas ou
desatender a determinações do(s) Fiscal(ais) do Contrato(s).
7.9 - A multa prevista no item 7.7 alínea B será:
a - De 10% (Dez por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução total das obrigações assumidas pelo contratado.
7.9.1 - A recusa injustificada em honrar a proposta apresentada caracterizará o descumprimento total das obrigações
assumidas.
7.9.2 - De 10% (Dez por cento) do valor corrigido, correspondente à parte da obrigação contratual não cumprida, no caso de
inexecução parcial da obrigação.
7.9.3 - O valor correspondente à multa, depois do devido procedimento em que tenha sido assegurado o direito de defesa e de
recurso do contrato, será descontado do primeiro pagamento devido, em decorrência da execução contratual.
7.9.4 - Na hipótese de descumprimento total da obrigação, depois da celebração do contrato em que tenha sido exigida
garantia, o valor da multa será descontado da garantia prestada.
7.9.5 - Em não havendo prestação de garantia, o valor da multa deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal, através de Guia de
Recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação.
7.10 - A aplicação de sanções aos contratados deve ser objeto de registro como fator relevante para a determinação das penas
futuras, especialmente com vistas ao agravamento da punição nos casos de reincidências que se tornem contumazes.
7.11 - Aos casos omissos se aplicam as disposições pertinentes à Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações dela decorrentes.
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7.12 - As penalidades ora previstas poderão ser aplicadas sem prejuízo das demais penas e cominações que se verificarem
aplicáveis à espécie do objeto do presente contrato, em especial em decorrência de perdas e danos, danos materiais e morais e
outros, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não expressos.
8 – DOS CASOS DE RESCISÃO
8.1 – O contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos artigos 77 e 78, e na forma disposta pelo artigo 79 e
consequências previstas no artigo 80, todos os artigos da Lei nº. 8.666/93, com as alterações dela decorrentes.
8.2 - Também poderá ocorrer à rescisão do contrato por conveniência da Administração, a qualquer tempo e mediante
notificação prévia no prazo mínimo de 10 dias.
8.3 - A administração Pública se reserva no direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução do objeto do
contrato, no caso de conveniência administrativa e/ou financeira, devidamente autorizada e fundamentada, caso em que a
contratada terá direito de receber os serviços efetivamente executados e demais ressarcimentos garantidos e previstos na Lei
8.666/93, com as alterações dela decorrentes.
8.4 – A CONTRATANTE poderá ainda considerar rescindido este Contrato, de pleno direito, independentemente de qualquer
notificação ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial, se:
a) a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, ceder o presente Contrato, no todo ou em parte.
b) a CONTRATADA atrasar por mais de trinta dias o cumprimento dos prazos parciais previstos na notificação dada pela
CONTRATANTE.
c) a CONTRATADA não atender as exigências da CONTRATANTE relativamente a defeitos ou imperfeições dos serviços ou
com respeito a quaisquer dos materiais, dos equipamentos e da mão-de-obra utilizados.
d) as multas aplicadas à CONTRATADA atingirem, isolada ou cumulativamente, montante correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor do Contrato;
e) a CONTRATADA deixar de cumprir qualquer Cláusula, condições ou obrigações previstas neste Contrato ou dele decorrente;
f) ocorrer qualquer um dos motivos referidos nos Capítulo III, seção V da Lei nº. 8.666, de 21/06/93.
8.5 – A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei
nº. 8.666/93.
8.6 – A rescisão deste Contrato de forma unilateral acarretará, sem prejuízos da exigibilidade de débitos anteriores da
CONTRATADA, inclusive por multas impostas e demais cominações estabelecidas neste Instrumento, as seguintes
consequências:
a) assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração.
b) retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração.
8.7 - A rescisão contratual poderá ainda ocorrer nos casos e formas previstos nos artigos 78 e 79 da Lei nº. 8.666/93.
9 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
9.1 - A fiscalização da execução do Contrato será exercida pelo Sr. Adelino Lima da Silva devidamente credenciado pela
autoridade competente, ao que competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução (art. 67 Lei nº 8666/93),
independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser
determinado pela CONTRATANTE à seu exclusivo juízo.
10- CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
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10.1 - O Contrato poderá ser alterado de acordo com o art. 65 da Lei nº. 8.666/93, com as devidas justificativas conforme a
seguir:
10.1.1 - I - Unilateralmente pela Administração:
a) Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto,
nos limites permitidos por esta Lei;
10.1.2 - II - Por acordo das partes:
b) Quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes mantido o valor
inicial atualizado, vedada à antecipação do pagamento.
10.2 – De acordo com o Artigo 57 e Outros casos previstos na Lei nº. 8.666/93.
10.2.1 - O termo aditivo para a prorrogação de prazo deverá ser firmado, quando houver interesse por parte da Contratante nos
termos do item 10.2, no máximo, até 05 (cinco) dias da data do seu vencimento, ficando prevalecendo o valor mensal a ser
pago de acordo com o ultimo mês de prestação dos serviços.
11 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 - O presente contrato se regerá pelas cláusulas e disposições aqui expressas; pelas disposições constantes do termo de
referência da dispensa de licitação; pelas disposições contidas na Lei 8.666/93 com as alterações dela decorrentes; e, ainda,
pelas demais disposições legais que se verificarem aplicáveis à espécie de seu objeto, por mais especiais que sejam e mesmo
que aqui ou na minuta de contrato mencionadas.
11.2 - Ficam fazendo parte integrante do presente contrato o termo de referência da dispensa de licitação e seus anexos, bem
como todos os documentos constantes do processo e que tenham servido de base para a licitação.
11.3 - Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato será competente o foro da Comarca de Ibotirama/BA.
11.4 - Incumbirá ao contratante providenciar a publicação do extrato deste Contrato e de seus eventuais Termos Aditivos,
observadas as disposições do art. 61, da Lei 8666/93, com as alterações dela decorrentes.
11.5 - Pelas partes é dito que aceitam o presente instrumento em todos os seus termos. E, por estarem justos e contratados,
firmam o presente instrumento, decorrente do Pregão Presencial em duas vias de igual teor e forma, para que produza os seus
efeitos de direito.

, Muquém do São Francisco/Ba, xxxxxxxxx
GILMARIA RIOS PEREIRA ARAÚJO
Prefeita Municipal
CONTRATANTE

CONTRATADO

Testemunhas:
1.______________________________________________ CPF Nº:
2.______________________________________________ CPF Nº:
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EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO 027/2022

ANEXO III
(papel timbrado da empresa)
PROPOSTA FINANCEIRA
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO/BA
Att.: A Pregoeira
Ref.: Pregão Presencial n.º 005/2022
Nome de Fantasia
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Bairro:
Estado:
Fone/Fax:
Inscrição Estadual:
Conta Corrente nº

ME (

) OU EPP (

Município:
CEP:
E-MAIL:
Inscrição Municipal
Agencia nº
Banco
Nome completo do responsável legal da empresa:

OBJETO: Eventual Contratação de empresa/ representante para aquisição de veículos novos (zero quilômetro), para
atender as necessidades do Município de MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO e Secretarias Municipais, conforme as
condições estabelecidas no presente Termo de Referência.
Tendo examinado o Pregão Presencial n.005/2022 e seus elementos técnicosconstitutivos, apresentamos nossa Proposta de
Preço no valor global de R$
, , para os serviços de objeto desta licitação em referência, que é compostos pelos
seguintes preços:

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a fornecer os produtos objeto desta licitação no prazo fixado no edital, a contar
da data de assinatura do contrato com a PREFEITURA MUNICIPAL.
ESPECIFICAÇÃO
QUANT.
VALOR UNT.
VALOR TOTAL

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta será considerada um contrato de obrigação entre as
partes.
PRAZO DE EXECUÇÃO
06(seis) meses.
VALIDADE DA PROPOSTA
Manteremos válida nossa proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da abertura da mesma.
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DECLARAÇÕES
1. Declaramos que, por ser de nosso conhecimento, nos submetemos a todas as cláusulas e condições
do Edital, relativo à Licitação supra, e às disposições das Leis Federal nº 10.520/02 e 8.666/93. E suas
alterações, que integrarão o contrato.
2. Declaramos sob as penas cabíveis que nossos preços englobam todas e quaisquer despesas, diretas
e indiretas com materiais, peças, ferramentas, equipamentos, mão de obra, impostos, contribuições e
aquelas pertinentes a legislação trabalhista e fiscal, taxas e emolumentos junto a órgãos públicos
municipais, estaduais e/ou federais, decorrentes da execução do fornecimento dos produtos objeto desta
licitação, ou qualquer outro custo que venha a incidir, inclusive lucro.

Cidade (UF),

de

de 2022.

Nome da empresaCNPJ
RepresentanteRG/CPF

NOTA (*): DOCUMENTO OBRIGATÓRIO – APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE 1 - PROPOSTA
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EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2022 E
PROCESSO ADMINISTRATIVO 027/2022
ANEXO IV - MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO (*)

Obs: Na hipótese de apresentação desta procuração por instrumento particular, a mesma
deverá vir acompanhada de cópia do Contrato Social da proponente, ou de outro
documento, onde esteja expressa a capacidade / competência do outorgante para constituir
mandatário.
(em papel A4, preferencialmente timbrado, ou com razão social, CNPJ, endereço completo, endereço
eletrônico, telefone, fax, com nome e assinatura do representante legal, E COM FIRMA
RECONHECIDA).
PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PARTICULAR PARA CREDENCIAMENTO
Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede
(endereço completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob n.º ............e Inscrição Estadual sob
n.º
................., representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s))
Sr(a)..........................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ............. e CPF
n.º........................,
nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr(a)....................................., portador(a) da
Cédula de Identidade RG n.º ....................... e CPF n.º.................................., a quem confere(imos)
amplos poderes para representar a (Razão Social da Empresa) perante a .................... (indicação do
órgão licitante), no que se referir ao presente PREGÃO PRESENCIAL nº. 005/2021, com poderes
para tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE
QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes
PROPOSTA DE
PREÇOS (N° 01) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (N° 02) em nome da Outorgante, formular
verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou
ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de
interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a
intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os
esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame, em nome da Outorgante.
A presente Procuração é válida até o dia .............
(Assinatura do representante legal )
Nome completo
-----------------Empresa
CNPJ
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EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2022 E
PROCESSO ADMINISTRATIVO 027/2022
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE
HABILITAÇÃO

(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ)

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Muquém do São Francisco
Muquém do São Francisco / BA

Sr. Pregoeiro,

A ........................(Razão Social da empresa).................., CNPJ º.................., localizada à................................
DECLARA, para fins de participação na licitação Pregão Presencial Nº 005/2022, promovida pela Prefeitura
Municipal de Muquém do São Francisco, e sob as penas da lei, de que atende a todas as exigências de
HABILITAÇÃO contidas no referido Edital.
Local de data,

(Identificação e assinatura do responsável pela empresa)
-----------------Empresa
Cnpj

(em papel A4, preferencialmente timbrado, ou com razão social, CNPJ, endereço completo, endereço
eletrônico, telefone, fax, com nome e assinatura do representante legal).
Abaixo consta modelo para apresentação da Declaração de Atendimento ao disposto no artigo
7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. A declaração deverá ser entregue em papel timbrado da
empresa licitante, com assinatura de seu Representante Legal. Em caso de necessidade, deve ser feita a
ressalva relativa ao emprego de aprendiz; se não for o caso, esta ressalva não deve constar da
declaração.
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EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2022 E
PROCESSO ADMINISTRATIVO 027/2022
ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM ATENDIMENTO
AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Referência:
Prefeitura Municipal de Muquém do São Francisco
Pregão Presencial Nº 005/2022

, inscrita no CNPJ/MF nº
,
por
intermédio
de seu
representante legal, o(a) Sr(a)
, portador(a) do documento de
identidade RG nº
, emitido pela xx/RJ, e do CPF nº
, DECLARA, sob as penas da lei, para
fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela
Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (se for
o caso).
_______________,

de

de 2022.

(Assinatura do representante legal )
Nome
RG/CPF
Cargo

NOTA (*): DOCUMENTO OBRIGATÓRIO – APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE 2 – HABILITAÇÃO
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EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2022 E
PROCESSO ADMINISTRATIVO 027/2022

ANEXO VII – MINUTA DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

____________________(nome e qualificação do licitante)____________________, participante da
licitação acima identificada, promovida pela Prefeitura Municipal de Muquém do São Francisco

(BA),

declara, sob as penas da Lei, para fins de Habilitação, que não pesa contra si Declaração de Inidoneidade
emitida por órgãos da Administração Direta e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência de irregularidades por ele cometidas junto
aos respectivos órgãos.

Local e data
______________________________________________
Nome, qualificação e assinatura do licitante
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2022
PROCESSO Nº 029/2022
OBJETO: Eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de moveis e eletrodomésticos, destinados a
atender as necessidades dos órgãos municipais da Prefeitura Municipal na cidade de Muquém do São Francisco - BA,
conforme descrito no Termo de Referência deste Edital.

Razão Social:_
CNPJ nº:
Endereço:_
e-mail:_
Cidade:

Estado:

Telefone:

Obtivemos, através do acesso à página www.muquemdosaofrancisco.ba.gov.br , nesta data, cópia do
instrumento convocatório da licitação acima identificada.
Local:

,

de

de 2022.

Assinatura
Senhor Licitante,
Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria
preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Departamento de Compras e Licitações, através do
e-mail liicitacao@muquemdosaofrancisco.ba.gov.br

A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Muquém do São Francisco/BA da
responsabilidade da comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações
ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo
posteriormente qualquer reclamação.

PREFEITURA DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO – CNPJ 16.440.778/0001-51
Praça Jaime Oliveira do Amor, s/n° - Centro – Muquém do São Francisco/BA
CEP 47115-000 - Tel: (77) 3652 1014 / 3652 1098 - E-mail: licitacao@muquemdosaofrancisco.ba.gov.br
Pregão Presencial 007/2022-PMMSF/BA
Página 1 de 37

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RG1RTLGX+4R9FCOVTYDETW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Muquém do São Francisco

Sexta-feira
18 de Março de 2022
63 - Ano IV - Nº 742

EDITAL DE LICITAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029/2022.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022-PMMSF/BA – TIPO: MENOR PREÇO.
REGIME DE EXECUÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL.
I - PREÂMBULO
O Pregoeiro (a) da Prefeitura Municipal de Muquém do São Francisco, Estado da Bahia, torna público que dia
01 de abril de 2022 às 09:00horas, na Sala de Licitações e Contratos desta Prefeitura, situada na Praça
Jaime Oliveira do Amor, S/N, Centro, Muquém do São Francisco - BA realizará Processo Licitatório na
Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, para escolha de propostas mais de acordo com as especificações no
Objeto deste Edital, utilizando o critério de Menor Preço por Lote para julgamento das propostas. O Pregão
em epígrafe será realizado pelo Pregoeiro (a) e pela Equipe de Apoio designados pela Portaria nº 233 e
234 de janeiro de 2022. Este Processo Licitatório reger-se-á pelas disposições das leis nº 10.520/2003, nº
8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006 e demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no
presente Edital e em seus anexos.
1.2. Na hipótese de ocorrer feriado ou fato impeditivo, e que não possibilite a realização da sessão pública,
fica a mesma adiada para o primeiro dia útil imediato, no mesmo local e hora.
1.3. O Edital e os seus anexos estarão à disposição dos interessados, na sede da Prefeitura deste Município,
no Setor de Licitações e Contratos, Praça Jaime Oliveira do Amor, S/N, Centro, nesta cidade.
1.4. Os Documentos exigidos na presente licitação deverão ser distribuídos OBRIGATORIAMENTE em 02
ENVELOPES DISTINTOS, da seguinte forma:
a) ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL;
b) ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
1.5. Com identificação externa do seu conteúdo, da seguinte forma:
a) NOME (RAZÃO SOCIAL) DA LICITANTE;
b) MODALIDADE E NÚMERO DA LICITAÇÃO;
c) DATA E HORA DA LICITAÇÃO;
1.6. Integram este Edital, independentemente de transcrição:
Anexo I – Termo de Referencia
Anexo II- Minuta de Contrato
Anexo III - Modelo de Proposta de Preços
Anexo IV- Modelo de Credencial
Anexo V-Modelo de Declaração de Tratamento Diferenciado e Pleno Conhecimento e Atendimento às
Exigências de Habilitação
Anexo VI– Declaração de Inexistência de Menor no Quadro da Empresa
Anexo VII- Declaração de conhecimento dos requisitos técnicos para o cumprimento das obrigações objeto
da licitação.
Anexo VIII – Modelo de Declaração Negativa de Inidoneidade
02 – OBJETO
Eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de moveis e eletrodomésticos, destinados a
atender as necessidades dos órgãos municipais da Prefeitura Municipal na cidade de Muquém do São
Francisco - BA, conforme descrito no Termo de Referência deste Edital.
03. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DO CERTAME
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3.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta
licitação.
3.2. Não serão admitidas a esta licitação empresas sob a forma de consórcio, empresas suspensas de
contratar com o Município de Muquém do São Francisco ou impedidas de licitar com a Administração Pública,
bem como as que estiverem em regime de falência ou concordata.
3.3. Não poderão participar da presente licitação as empresas:
3.3.1. Declaradas inidôneas por ato do Poder Público;
3.3.2. Sob processo de recuperação judicial ou falência;
3.3.3. Impedidas de transacionar com a Administração Pública ou quaisquer de seus órgãos descentralizados;
3.3.4. Apenada com rescisão de contrato quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo
igualmente grave, no transcorrer dos últimos 05 (cinco) anos.
3.3. Enquadradas nas disposições do art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
04. DO CREDENCIAMENTO
4.1. No dia, hora e local designados para recebimento dos envelopes, cada licitante far-se-á representar por
seu titular, ou pessoa devidamente credenciada, e somente estes poderão atuar na formulação de propostas
e na prática dos demais atos inerentes ao certame. No ato da Sessão Pública serão efetivadas as devidas
comprovações quanto à existência dos necessários poderes para representação ou credenciamento através
da apresentação dos documentos, em original ou cópia autenticada, conforme abaixo:
4.1.1. Se a licitante se fizer representar por seu PROPRIETÁRIO, SÓCIO GERENTE OU SÓCIO
ADMINISTRADOR deverá este, para que se promovam as devidas averiguações quanto à administração
e gerência da sociedade.
a) Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia);
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
Sociedades Empresariais; (Anexar Doc. Dos Sócios, Proprietários)
c) Documento de Eleição de seus Administradores, no caso de Sociedades por Ações;
d) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, no caso de Empresário Individual;
e) Declaração de que atende a todas as exigências habilitatórias;
Obs.: Se for REPRESENTANTE da empresa, O mesmo deverá estar com PROCURAÇÃO e os documentos
acima mencionados.
4.2. Ficam as licitantes cientes de que somente participarão da fase de lances verbais aquelas
que se encontrarem devidamente credenciadas nos termos dos subitens anteriores. As licitantes
que decidirem pelo envio dos envelopes, sem que se efetive o devido credenciamento, somente
participarão do certame com os preços constantes no Envelope de Proposta.
05. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE 01
5.1. O Envelope nº 01, contendo os documentos relativos à Proposta de Preços, deverá conter o seguinte
modelo:
Item
01

Qtd

Especificações

Vlr. Unitário

Total Máximo

Deve a proposta, estar impressa em 01 (uma) via, em papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras
ou entrelinhas, devidamente datada, assinada na última folha e preferencialmente rubricada nas demais.
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5.2. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital
e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a) Cujo objeto não atenda às especificações fixadas no Edital;
b) Apresentarem propostas alternativas;
c) apresentarem preços excessivos ou 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 o mercado.
5.3. A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, rigorosamente de acordo com
as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, não se admitindo propostas alternativas.
5.4. A proposta deverá apresentar o Menor Preço Global por LOTE expressos em moeda corrente
nacional. Os preços serão para entrega neste Município e deverão incluir todas e quaisquer despesas
necessárias para o objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos, encargos e contribuições sociais,
fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder às
especificações do objeto licitado.
5.5. Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços
de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.
5.6. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando-se a
condição de pagamento à vista, não devendo por isso, computar qualquer custo financeiro para o período de
processamento das faturas.
5.7. A proposta deverá indicar a marca e demais características dos materiais ofertados, sob pena de
desclassificação. Todos os itens deverão constar à marca do produto sob pena de desclassificação, sendo que
nos produtos naturais deverá constar a expressão “in natura”.
5.8. O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, a
contar da data da apresentação da proposta. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação
para contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
06. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS ESCRITAS E DA FASE DE LANCES
6.1. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS ESCRITAS
6.1.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. Somente as licitantes com propostas
classificadas participarão da fase de lances.
6.1.2. O Pregoeiro selecionará a proposta de menor preço e as demais que tenham valores sucessivos e
superiores em até 10 % (dez por cento), em relação à de menor preço. Na impossibilidade de obter pelo
menos 03 (três) propostas nestas condições, serão selecionadas as melhores propostas subsequentes a de
menor preço, quaisquer que sejam os preços oferecidos, até o máximo de 03 (três), para participarem da
sessão pública de lances verbais.
6.1.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o Pregoeiro selecionará todas as propostas em
condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
6.1.4. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando o seu
preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o Pregoeiro negociar,
visando obter preço melhor.
6.1.5. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá suspender a sessão do
pregão e estabelecer uma „nova data‟, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para o recebimento de
novas propostas.
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6.1.6. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
classificação e habilitação.
07. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE 02
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis) .
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho
Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

c) A consulta aos dois cadastros – CEIS e CNJ, na fase de habilitação, são recomendação do TCU (Acórdão nº
1.193/2011– Plenário). Trata-se de verificação da própria condição de participação na licitação.
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por
força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de
participação.
07.1. Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada
em primeiro lugar será verificada, documentos que comprovem os requisitos legais para a Habilitação
Jurídica, Qualificação Econômico – Financeira Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação
Técnica.
7.2 - Para habilitação no presente Pregão Presencial, serão exigidos os documentos descritos a seguir, que
poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas,
ou por servidor do Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Muquém do São Francisco, ou ainda, pelos
membros do Setor de Licitações, mediante apresentação do documento original; Sob pena de Inabilitação
pela alta de qualquer um deles.
7.3 - O ENVELOPE Nº 02, contendo os Documentos de Habilitação das licitantes, deverá conter:
7.3.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à sede
da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

c) Comprovação de regularidade de débito com a Secretaria da Receita Federal (Certidão Conjunta
Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União), Fazenda Estadual (Certidão de Regularidade e ICMS –
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Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ou Certidão Negativa de Débitos Tributários
da Dívida Ativa do Estado de São Paulo emitida via internet ou declaração de isenção ou de não
incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei) e Fazenda Municipal
(Certidão Negativa ou Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativo de Tributos Mobiliários)
da sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei;

d) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) mediante a apresentação
da CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva de Débito com Efeitos de
Negativa; ou nos termos da Portaria MF 358 de 05/09/2014;

e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da
apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS.

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiçado Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de
Débitos trabalhistas, nos Termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.

g) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame,
deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;

g.1) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, em se tratando de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, será assegurado o prazo de dois dias úteis, a
contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério
desta Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuaiscertidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

g.2) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem g.1, implicará na
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital,
procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao
procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei Federal nº. 10.520/02.
7.1 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
7.1.1 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da licitante,
com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias, contados da data de apresentação da
proposta.
7.1.2 - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
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substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
7.2 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
7.2.1- Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação mediante apresentação de atestado(s)
fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado.
7.2.2

- O(s) atestado(s) solicitado(s) neste subitem deverá(ao) ser emitido(s) em papel timbrado

da empresa ou órgão CONTRATANTE, com a identificação clara do signatário, inclusive com indicação
do cargo que ocupa, bem como descrição dos sistemas implantados;
7.2.3

- Não serão aceito(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica cuja empresa eminente seja

componente do mesmo grupo financeiro da LICITANTE ou seja sua subcontratada;
7.2.4

- Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em atendimento ao inciso XXXIII do art.

7º da Constituição Federal, para fins do disposto do inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, de que não
emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16
anos, ressalvado se for o caso, o emprego demenor de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme
modelo constante do ANEXO IV - Declaração de Situação Regular Perante o Ministério Do Trabalho.
7.3 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará
como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das
propostas.
7.4 Os documentos indicados no item 6, deverão ser apresentados por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente, podendo ainda ser autenticadas pelo pregoeiro.
7.5 Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em
substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões.
7.6 Aberto o envelope de “documentação”, em havendo restrição quanto a regularidade fiscal, fica
concedido um prazo de 05 (cinco) dias úteis à microempresa ou empresa de pequeno porte, para sua
regularização, prorrogável por igual período mediante justificativa tempestiva e aceita pelo pregoeiro,
nos termos do parágrafo primeiro, do artigo 43, da Lei federal 123/06.
7.7 A não regularização fiscal no prazo estabelecido na cláusula anterior, implicará decadência do direito
à contratação, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para negociar nos termos do disposto no artigo 4º, inciso XXIII, da Lei nº 10.520, de 17 de
julho de2002.
7.8 Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a inabilitação da
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proponente.
7.9 O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta direta nos “sites” dos órgãos
expedidores na Internet para verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio eletrônico.
ORIENTAÇÕES GERAIS – DOCUMENTOS
- Os documentos deverão ser apresentados em nome da matriz ou filial, ou seja, com o
mesmo CNPJ e mesmo endereço, salvo aqueles que comprovadamente só possam ser expedidos para a
matriz;
- Os documentos apresentados deverão atender à formalidade prevista no artigo 32 da Lei
Federal nº 8.666/93, ficando desautorizada a Comissão autenticar quaisquer documentos das
licitantes no ato de abertura da licitação.
Caso a licitante opte pela conferência dos documentos por servidor da administração, deverá
apresentar os documentos originais e cópias à Comissão Permanente de Licitação até as 14:00 horas do dia
anterior à entrega dos envelopes, mediante agendamento pelo telefone 77-3652.1014, falar com a pregoeira
habilitada.
No caso dos documentos obtidos via Internet, ressalva-se o direito da Administração proceder
à verificação dos prazos de validade e autenticidade nos sites oficiais dos órgãos emitentes.
- Para praticar quaisquer atos em nome da empresa, o representante da Proponente deverá
estar formalmente credenciado.
08 - DA PARTICIPAÇÃO DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
8.1. A participação das microempresas e das empresas de pequeno porte obedecerá às disposições da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
8.2. As microempresas e as empresas de pequeno porte que quiserem usufruir dos benefícios concedidos
pela Lei Complementar nº 123/2006 deverão apresentar os documentos específicos na fase habilitatórias
, indicados neste Edital.
I – DA FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS
8.3. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e
empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à
proposta mais bem classificada (artigo 44, §§ 1º e 2º da LC 123/2006).
8.4. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma (artigo 45, incisos I, II e III da LC 123/2006):
a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificado poder apresentar proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto
licitado, observadas as condições de habilitação;
Não ocorrendo à adjudicação do objeto à microempresa ou à empresa de pequeno porte, na forma do
disposto na alínea “a”, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese § 1º e
§ 2º do artigo 44 da Lei Complementa123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, que
se encontrem na condição do disposto no subitem 7.3, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta.
A oferta da microempresa ou da empresa de pequeno porte, deverá ser feita no prazo máximo de 5 (cinco)
minutos contados da convocação pela Pregoeira, sob pena de preclusão (artigo 45, § 3º da LC 123/2006).
A convocação para apresentação de nova proposta pela microempresa ou pela empresa de pequeno porte
será feita pela Pregoeira logo após o encerramento dos lances (artigo 45, § 3º da LC 123/2006).
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O disposto no artigo 44 da LC 123/2006 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou por empresa de pequeno porte (artigo 45, § 2º da LC 123/2006).
Na hipótese da não contratação nos termos previstos caput do artigo 45 da Lei Complementar 123/2006, o
objeto da licitação será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame (artigo 45, § 1º
da LC 123/2006).
II – DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para
habilitação, inclusive para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta última apresente
alguma restrição (artigo 43 da LC 123/2006).
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 a proponente for declarada vencedora do
certame, prazo este prorrogável por igual período, a critério da Administração, para regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de negativa (artigo 43, § 1º da LC 123/2006).
A documentação fiscal regularizada deverá ser apresentada à Pregoeira no Setor de Licitações e Contratos,
situada no prédio da prefeitura na Praça Jaime Oliveira Do Amor, S/N, dentro do prazo estipulado.
A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, conforme estipulado neste Edital (artigo 43, § 2º da LC
123/2006).
09 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
9.1. Não havendo a manifestação de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à proponente
vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
9.2. Ocorrendo à manifestação da interposição de recurso, após o julgamento, a autoridade superior
adjudicará o objeto licitado à proponente vencedora, homologando em seguida o procedimento licitatório.
9.3. O objeto desta Licitação será adjudicado, Menor Preço Global, à licitante vencedora, depois de
decididos os recursos, quando houver sujeito o certame à homologação do Prefeito Municipal.
9.4. A adjudicação do objeto e a homologação do resultado desta licitação não implicarão direito contratação.
10 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
10.1 Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar, IMEDIATA MOTIVADAMENTE, a
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do
recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar as contra - razões em igual número
de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.
10.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto ao resultado do certame,
importará preclusão do direito de recurso. Os recursos imotivados ou insubsistentes não serão recebidos.
11 - DA FORMALIZAÇÃO DOS CONTRATOS
11.1. Será firmado o Contrato com a vencedora que terá suas cláusulas e condições reguladas pela legislação
referida neste Edital.
11.2. O prazo para assinatura do Contrato será de no máximo 03 (três) dias úteis, contados da convocação
feita pelo Setor Competente ou pela Secretaria que requereu a licitação.
11.3. A vigência do Contrato será de 12 (dose) meses a serem contados a partir da data de sua assinatura.
11.4. Na hipótese de a vencedora não comparecer para assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido
no item anterior, o (a) Pregoeiro (a) convocará nova Sessão Pública, onde examinará a qualificação das
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demais licitantes, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma que atenda ao Edital,
sendo a respectiva licitante declarada vencedora.
12- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
12.1. A Licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o Contrato,
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura
Municipal Muquém do São Francisco pelo prazo de até 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição, sem prejuízo das multas previstas no presente Edital e no Contrato.
12.2. A suspensão temporária prevista no inciso III do artigo 87 da Lei nº. 8.666/93 restringe-se ao órgão ou
entidade que aplicou a punição, ao passo que a declaração de inidoneidade prevista no inciso IV do artigo 87
da Lei nº. 8.666/93 impede a contratação em toda a esfera da Administração Pública.
12.3. O não comparecimento da licitante vencedora para a assinatura do contrato quando for o caso, no
prazo estabelecido no subitem 9.2, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida com a
proposta, ficando sujeita às sanções legais cabíveis.
12.4. Em caso de atraso na entrega do (s) objeto (s) desta licitação, poderá ser aplicada à Contratada multa
moratória de valor equivalente a até 1% (um por cento) sobre o valor total do material, por dia útil
excedente.
12.5. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à
CONTRATADA multa administrativa graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu
total, o equivalente a 25% (vinte por cento) do valor do Contrato.
12.6. Se a Contratada não recolher o valor da multa que porventura lhe for aplicada dentro de 5 (cinco) dias
úteis a contar da data da intimação, será então acrescido os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.
13- PAGAMENTOS E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
13.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da
Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados e os materiais empregados, através de
ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo contratado.
13.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II
do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da
data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
13.3. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 7 (sete) dias, contado da data final do
período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir.
13.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente,
condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação aos
serviços efetivamente prestados e aos materiais empregados.
As despesas decorrentes deste processo correrão por conta das seguintes dotações Orçamentárias própria
prevista na Lei Orçamentaria 2022.
Unidade Orçamentária:

08.00.00- SEC MUNIC. DA SAUDE E DO SANEAMENTO
08.16.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO – FMS;

Projeto Atividade:

2.035 – Manutenção das Ações de Atenção Básica/ Primária em Saúde;

Elemento de Despesas:

4.4.90.52-Equipamentos e materiais permanentes
0015- Recursos ordinarios
0029- Recursos vinculados

Fonte de Recurso:
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Unidade Orçamentária:

Projeto Atividade:
Elemento de Despesas:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Projeto Atividade:
Elemento de Despesas:
Fonte de Recurso:

Unidade Orçamentária:
Projeto Atividade:

Muquém do São Francisco

09.00.00- SEC MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- SMDSC
09.09.00- SEC MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- SMDSC
09.18.00- FUNDO MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
2.048 – Manutenção das ações em assistência social e comunitária
2.050- Manutenção das ações do programa primeira infância no SUAS
2.053- Manutenção das ações do bloco programa bolsa família e do cadastro único
4.4.90.52- Equipamentos e material permanente
0000 – Recursos Ordinários;
07.07.000 – SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO – SEMED
2.013 – Desenvolvimento das ações em Educação Básica
3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.
0100 – Recursos Ordinários
7101- Rec de Imposto e Transferências de Impost. Educ – 25%;

Fonte de Recurso:

02.03.000 – SEC MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA – SMFGP
2.010 – Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda e Gestão Pública -SMFGP
3.3.9.0.35.00 – Serviços de consultoria;
3.3.9.0.39.00- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
0100 – Recursos Ordinários;

Unidade Orçamentária:
Projeto Atividade:

03.03.000 – SEC MUNICIPAL DE GESTÃO BANCÁRIA E TESOURARIA –
2.006 – Manutenção das Atividades. Da Secretaria de Gestão Bancária e Tesouraria

Elemento de Despesas:

3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo;

Fonte de Recurso:

0100 – Recursos Ordinários;

Unidade Orçamentária:
Projeto Atividade:
Elemento de Despesas:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Projeto Atividade:

06.06.000 – SEC MUNICIPAL DO DESENV. ECON. TUR. E LAZER 2.012 – Manutenção das Atividades do Desenvolvimento Econômico Turismo e Lazer
3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo;
0100 – Recursos Ordinários;
10.00.000 – SEC. MUNICIPAL DA CULTURA E DO ESPORTE - SMCESP
2.061 – Desenvolvimento das Ações da Secretaria de Cultura e Esporte;

Elemento de Despesas:
Fonte de Recurso:

3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo;
0100 – Recursos Ordinários;

Unidade Orçamentária:

12.00.000 - SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA-ESTRUTURAE OBRAS SMSINFRO

Elemento de Despesas:

2.065 – Manutenção das Atividades de Infra- Estrutura e Serviços Públicos;
Projeto Atividade:
Elemento de Despesas:
Fonte de Recurso:

2.069 – Gestão das Ações de Saneamento Básico;
3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo;
0100 – Recursos Ordinários;

Unidade Orçamentária:
Projeto Atividade:

13.00.000 –SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA DES. SUST. MEIO
2.074 – Manutenção Atividades Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente

Elemento de Despesas:
Fonte de Recurso:
çamentária anual:

3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo;
0100 – Recursos Ordinários;
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14. DO CRITÉRIO DE REAJUSTE:
14.1. Decorrido o prazo de 07 (sete) meses da data da apresentação da proposta, caso se verifique hipótese
legal que autorize reajustamento ou revisão, poderá a CONTRATADA fazer jus ao reajuste do valor contratual,
que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do
objeto contratual, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) na forma do que
dispõe o art. 40, X, da Lei n. 8.666/93 e os artigos 2º e 3º da Lei n. 10.192, de 14.02.2001.
15. DA RESCISÃO
15.1. A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e
as previstas na Lei federal nº 8.666/93.
15.2. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrita do contratante nos casos enumerados
nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei federal nº 8.666/93.
15.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVIII do art. 78 da Lei federal nº 8.666/93, sem
que haja culpa da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver
sofrido na forma do § 2º do art. 78 do mesmo diploma.
16. DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO
16.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei federal nº 8.666/93.
16.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação ou revogação do procedimento
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado
no cumprimento do contrato.
17. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
17.1. Art41. § 1o Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na
aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura
dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias
úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113, poderá impugnar o ato convocatório deste
Pregão mediante petição a ser enviada para o endereço: Sala de Licitações localizada na Praça Jaime
Oliveira do Amor, s/n° - Centro – Muquém do São Francisco/BA.
17.2. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital, decidirá sobre a impugnação
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
17.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame,
exceto quando, a alteração não afetar a formulação das propostas.
17.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento licitatório devem ser enviados ao
Pregoeiro (a) até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão Pública,
exclusivamente para o endereço eletrônico licitacao@muquemdosaofrancisco.ba.gov.br .
18. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
18.1.O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, as disposições da Lei Federal nº 10.520/2002 Lei
Federal nº 8.666/93 Lei Complementar nº 123/06, Decreto federal nº 3.555/2000, alterações posteriores de
toda a legislação referida e demais legislações regentes da matéria.
As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a
igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade
e a segurança da contratação.
Das sessões públicas de processamento do pregão serão lavradas atas circunstanciadas, que serão assinadas
pelo Pregoeiro e pelos licitantes presentes.
18.2. Este certame será dirigido pelo Pregoeiro (a) Oficial e pela Equipe de Apoio,
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18.3. Os prazos fixados neste Edital poderão ser prorrogados por motivo de força maior compreendendo:
greves, perturbações industriais, avalanches, enchentes e quaisquer outros acontecimentos semelhantes e
equivalentes a estes que fujam ao controle de qualquer das partes interessadas, as quais não consigam
impedir sua ocorrência. O motivo de força maior pode ainda ser caracterizado por legislação, regulamentação
ou atos governamentais.
18.4. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, estes serão
considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.
18.5. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida, por conveniência exclusiva da
Administração.
18.6. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o Pregoeiro, se
necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
18.7. É facultada ao Pregoeiro ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não
implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar, originariamente, da proposta.
18.8. O Pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o
registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
18.9 O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da
documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação
pertinente.
18.10. Caso algum órgão expedidor de documento exigido nesta licitação se encontre de greve, se a licitante
não possuir documento com prazo de validade vigente, e comprovar que a vigência expirou-se após
deflagrada a greve, deverá apresentar o documento vencido, juntamente com a comprovação de que órgão
expedidor encontra-se em paralisação através de matéria e/ou reportagem ou revistas e/ou declaração do
próprio
órgão
expedidor
18.11. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos requeridos
neste Edital e seus anexos.

19. DO FORO
19.1. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Ibotirama - BA, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
19.2. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em vigor, em especial
as Leis Federais nº 8.666/93, nº 10.520/2002.
Muquém do São Francisco/BA, 17 de março de 2022.

GILMÁRIA RIOS PEREIRA ARAÚJO
PREFEITA MUNICIPAL
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022 PMMSF.
Processo Administrativo nº 029/2022.
Anexo I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO1– OBJETO
1.1.. Eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de moveis e eletrodomésticos, destinados a
atender as necessidades dos órgãos municipais da Prefeitura Municipal na cidade de Muquém do São Francisco - BA,
conforme descrito no Termo de Referência deste Edital.
2 – JUSTIFICATIVA
2.1. Solicita-se a aquisição amparada por pregão presencial, a qual permite a esta administração realizar suas
aquisições em consonância com as demandas, além de se conseguir melhores condições para aquisição
através do procedimento licitatório realizado com maior número de interessados na comercialização dos
produtos, onde a aquisição dos itens é de suma importância para manter esta administração na execução de
suas atividades.
3. METODOLOGIA:
A presente aquisição será realizada por meio de processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial,
observando os dispositivos legais, notadamente os princípios da lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo
decreto federal no 3.555, de 08 de agosto de 2000, pela lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, e pelas condições e exigências estabelecidas em Edital.
4. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
A escolha da modalidade de Pregão Presencial para a realização deste processo licitatório justifica-se pela
maior rapidez em sua execução, pela transparência do processo, pela amplitude de participação e pela
possibilidade de se obter preços mais vantajosos para Administração.
5. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E QUANTITAVIDO:
As Descrições técnicas e os valores estimados unitários e totais dos lotes são os constantes do quadro Anexo
a este Termo.
LOTE 1
ITEM
01

02

03

04
05

06

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Batedeira Planetária, potência mínima de 300 W, com três tipo de batedores, para massas leves,
médias e pesadas, em metal com duplo movimento simultâneo (movimento de rotação sobre o eixo
e planetário). Tigela em plástico com trava na base e bocal alimentador com capacidade mínima de
3,5 litros. Com no mínimo 06 velocidades. 110 volts. Garantia mínima de 01 ano.
Espremedor de frutas: material copo em alumínio 7 234,45 1.641,15 voltagem: Bivolt; potência:
500 Wats; rotação 3545 RPM. Com itens 01 Copo em PP 500 ML; 01 Peneira para copo em PP;01
Castanha pequena em poliestireno (limão);01 Castanha grande em poliestireno (laranja);01 Cúpula
com bica; 01 Tampa em plástico branco PP;01 Manual de instruções em português.
Armário roupeiro em aço vertidescal - 8 Portas - Cor: Cinza Roupeiro de aço para vestiario,
produzido em aço chapa 26 0,45mm, possui 08 portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos grandes independentes sem divisórias internas,
fechamento das portas através de pistão para cadeado
Fogão - 5 Bocas- Material: Aço - Cor: Branco - Tipo de acendimento: Automá co - Com Forno 220
v
Kit de cozinha em aço, com paneleiro duplo de seis portas, aéreo triplo de três portas e armário
duplo geladeira 02 portas. Estrutura e revestimento em chapa de aço fina frio número 24,
puxadores em ABS, dobradiças em pressão, tratamento em fosfato e desingraxante. Cor Branca.
Dimensões mínimas: (L x A x P) Paneleiro Duplo 65 x 165 x 23; aéreo triplo 100 x 50 x 23; Armário
duplo geladeira 67 x 40 x 25. Garantia Mínima de 01 ano
Lavadora de alta pressão 1700 libras. Com trava de segurança, rodinhas para deslocamento, alta
para transporte. Acessórios que devem acompanhar o produto: Tubeira, aplicador de detergente,

QNTD
10.un

03.un

20.un

20.un
15.un

20 un
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07

08
09

10
11
12
13

14

15
16

17
18
19
20

ITEM
01

Muquém do São Francisco

porta-acessórios, gatilho com trava de segurança. Motor de 1,5 kw. Voltagem 110 volts. Garantia
mínima de 01 ano.
Maquina de lavar roupa capacidade para mínima 10 kg ou mais :Delicadas, Rápido, Lavagem
Econômica com Reutilização de Água, Panos de Limpeza, Roupas Brancas Muito Sujas, Roupas
Brancas Sujas, Roupas Brancas Pouco Sujas, Roupas Coloridas Muito Sujas, Roupas Coloridas
Sujas, Roupas Coloridas Pouco Sujas, Roupas Escuras Muito Sujas, Roupas Escuras Sujas, Roupas
Escuras Pouco Sujas, Enxágue, Cama e Banho e Centrifugação. Três níveis de água sendo alto
médio e baixo; 02 enxágues, centrifuga, dispense para sabão, dispense para amaciante, dispense
para alvejante, controles eletrônicos, velocidade 750 rpm, acabamento do cesto em plástico,
classificação d energia tipo A, tensão/voltagem 110 , garantia de 12 meses.
Conjunto de mesa cozinha de 8 lugares - Cor: Branco - Formato: Retangular - Mesa: Estrutura em
aço e tampo em granito - Cadeiras: Estrutura de aço e assento com espuma reves do em courino.
Guarda roupas - 2 Portas - |Cor: Branco Material: Mdp/ Mdf - Tipo de porta: Bater
• Altura 218 cm
• Largura 72 cm
• Profundidade 47 cm
• Peso 53.5Kg
Liquidificador – capacidade do copo 2 Litros potenciam:
500 w Voltagem com 220 v
Garrafas Térmicas de 650ml
Mesa para computador em MDF de 15 mm. Com suporte para teclado com corrediças metálicas e
suporte para CPU E Nobreak . Cor cinza cristal. Medidas LxPxA: 1,20 x 0,60 x 0,74 m
Multiprocessador de alimentos com botão pulsar, Funções Batedor, Cortador, Espremedor,
Fatiador, Liquidificador, Ralador, Picar com acessórios :Jarra do liquidificador , Jarra do
processador, Espremedor de frutas, Lâmina de picar ,Disco adaptador, Acessório fatiador, Acessório
ralador; Características Gerais - Capacidade da Jarra do processador 1,2L ,Capacidade do copo do
liquidificador 2,2 L , 02 velocidades + pulsar, Microstore: todos os acessórios podem ser guardados
dentro da jarra-menos o espremedor, Possui acessórios que executam múltiplas funções, Design
vertical: ocupa menos espaço na cozinha, Todos os acessórios podem ser levados a uma máquina
lava-louças Pés antiderrapantes, Trava de segurança ,Funções: processar, ralar, cortar, misturar,
fatiar, espremer, picar, liquidificar.
Armário com tampo em formica de 1,60 mt, em aço, com três portas e quatro gavetas. Estrutura e
revestimento em chapa de aço. com puxadores, dobradiças de pressão, tratamento em fosfato e
desingraxante. Com corrediças das gavetas em polipropileno. Pintura a Pó eletroestática. Cor:
Branco. . Garantia mínima de 01 ano
Pia em aço inox 430 acesita, 1,20 mt, com revestimento em concreto celular e isopor. Escorredor
frisado. Dimensões aproximadas: (L x P) 120 x 52 cm
Umidificador Reservatório com mínimo 6 litros de capacidade 5 329,33 1.646,65 Autonomia de até
21 horas de uso contínuo Controle de intensidade de Função difusor de fragrância Desligamento
automático, Econômico e silencioso, potencia 35 W, voltagem Bivolt automático, Garantia de 12
meses
Climatizador para grandes ambientes com painel digital com sensor de temperatura, Climatiza uma
are de ate 80m²
Cama Box Casal Conjugado 138x188cm
Cama Box Solteiro - 36x88 cm
Forno Elétrico de capacidade mínima de 55 litros com forno auto limpante. Bandeja de resíduos
removível. Temperatura entre 20 a 250° C. Com Grill e lâmpada interna. Porta de vidro triplo.
Voltagem 110 volts. Garantia mínima de 01 ano.

10 un

20 un
30 un

45 un
40 un
20 un
10 un

10 un

20 un
05 un

10 un
08 un
10 un
08 un

LOTE 02
DESCRIÇÃO DO PRODUTO

QNTD

Refrigerador Duplex (02 portas), de capacidade mínima de 470 litros, sendo o freezer com

06 un
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02
03
04
05

07

08

09
10

11

12

ITEN
01
02
03
04

05

capacidade mínima de 150 litros, com sistema Frost Free, Prateleiras em vidro temperado e pés
niveladores dianteiros e rodízios traseiros. Classe A no consumo de energia. 110 Volts. Cor Branca.
Garantia mínima de 01 ano.
Frigobar 1 porta 120 litros
Conjunto de Sofá de 02 e 03, com assento em espuma D23, encosto em Espuma D18 e Braço em
espuma D12, com pés em Pvc Cromado, Sustentação em percintas elásticas, Superfície em Tecido.
Suporte de parede para TV LCD de no mínimo 40 polegadas articulado com furação padrão vesa,
com parafusos de fixação inclusos.
Suporte para CPU, base Plástica Com Rodízios; Permite Ajuste Para Diferentes Tamanhos; Espaço
Interno Ajustável De 15,5 À 22,5cm; Facilita Instalação E Movimentação Da CPU; Plástico
Resistente; Sistema De Ajuste; Fácil Instalação Móveis
Material: Plástico; Cor: Preto; Capacidade de carga: 15kg.
Balança antropométrica capacidade mínima 200kg com divisão 50g; display LED vermelho ou LCD;
plataforma em chapa de aço carbono; coluna leve e resistente em tubo de aço carbono; pintura cor
branca; superfície da plataforma de pesagem revestida com borracha antiderrapante, pés
niveladores; gancho para bolsas; régua antropométrica em tubo de aço carbono pintado na cor da
balança com régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado medindo no mínimo 2m com
graduação de 0,5cm; cabeçote da régua antropométrica em plástico ABS injetado, com desenho
ergonômico; altura mínima do piso ao topo 125,6cm; certificada pelo Inmetro, garantia mínima 12
meses.
Balança mecânica, tipo doméstica/banheiro, capacidade mínima suportável de 130 kg; com
plataforma antiderrapante emborrachada; pés antiderrapantes; com graduação de 100gramas;
visor analógico; garantia mínima 12 meses.
Microfones Sem Fio Micfly Conteúdo Da Embalagem 2 Microfone Sem Fio 1 Receptor Wireless
Garantia- 12 Meses.
Mesa de refeitório: tampo:- material: mdp/mdf de 18 mm, revestido em fórmica; - acabamento:
bordas de pvc de 2mm, colada pelo processo hot melting (a quente) - cor: amarelo, azul, acqua,
branco ou vermelho estrutura: - material: tubo de aço retangular 20 x 40 mm. - tratamento anti
ferrugem e corrosão: sim; - pintura: epóxi-pó; tamanho 1,40 comp. x 0,60 larg. x 0,77 alt. tampo
em bp de 15m c/ 4 pés fixo tubo redondo 2,5”. banco refeitório tamanho: 1,12 comp. x 0,30 larg. x
0,46 alt. tampo em bp 15mm c/ 4 pés fixo tubo 30 x 30.
Balança eletrônica capacidade mínima 300kg divisão 50g plataforma com coluna; display de cristal
líquido ou de LED luminoso na cor vermelha; flexibilidade no uso de tara; função de tara sucessiva;
teclado de fácil digitação; plataforma de pesagem em aço carbono; medidas mínima: plataforma
40cmx50cm, altura total mínima com a coluna 85,5cm; voltagem 100/127V; garantia mínima 12
meses.
Ferro elétrico, funciona a vapor e seco, com spray, limpeza automática, ajuste automático de
vapor, revestimento antiaderente cabo anatômico, duplo visor de nível de água, voltagem
110/127V, potencia mínima 1200 W, cor branca; certificado pelo Inmetro; garantia mínima 12
meses.

LOTE 03
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Poltrona branca com braços em polipropileno; empilhável; com encosto vazado; peso suportável de
no mínimo 120kg; certificada pelo INMETRO; garantia mínima 12 meses.
Cadeira branca em polipropileno sem braços; empilhável; com encosto vazado; peso suportável de
no mínimo 120kg; certificada pelo INMETRO; garantia mínima 12 meses.
Mesa branca em polipropileno quadrada; empalhável; medindo no mínimo 70cm largura, 70cm de
profundidade e 70cm de altura, garantia mínima 12 meses
Colchão para berço espuma D18 aprovada e certificada pelo Inmetro; indicado para recém nascidos
e crianças de até 3 anos; com espuma selada; revestimento em tecido 100% poliéster com um dos
lados com revestimento em napa; antiacaro; antialérgico; antimofo; antifungo; medidas mínimas:
70cm largura x 1,30m comprimento x 10cm altura; garantia de no mínimo 12 meses.
Colchão de solteiro espuma D33 aprovada e certificada pelo Inmetro; capacidade até 90kg;
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revestido em 100% poliéster; antialérgico, antiácaro, antimofo, antifungo; medidas mínimas:
0,78cm largura, 1,88m comprimento, 0,14cm altura; garantia mínima de 12 meses.
Berço confeccionado em MDP 15mm; cor branco; com regulagem de altura do estrado medidas
minimas: 0,80cm altura para colchão de 1,30x0,70cm; garantia mínima 03 meses.
Colchonete para uso diário espuma com no mínimo D20 aprovada e certificada pelo Inmetro; com
revestimento em napa na cor azul royal ou preto; medidas mínimas: 0,04cm altura, 0,40cm
largura, 0,90cm profundidade; garantia mínima 12 meses
Cômoda com Sapateira, com 06 Gavetas e 02 Portas; confeccionada em 100% MDF; Pintura UV
fosca e anti risco, Pés em madeira, Corrediças telescópicas, Acabamento interno e externo,
Puxadores em alumínio, Tampo de 20mm; dimensões mínimas do produto: Largura 1,54M;
Profundidade 0,48M; altura 1,18M.
Colchão Casal de Espuma D33 Iso (18x138x188)
Colchão Solteiro de Espuma D33 Iso (18x78x188)

50 un
100 un

20 un

40 un
50 un

-As quantidades representam apenas estimativas efetuadas pelo Município, o qual não estará obrigado a consumir as referidas
quantidades, podendo demandar quantidades menores e/ou maiores, sem que a licitante vencedora detentora do Contrato
possa pleitear qualquer custo.
6. DA FORMA DE JULGAMENTO:
Foi escolhida a forma de julgamento POR LOTE em razão dos quantitativos unitários serem de pequena monta, também em
razão dos custos das entregas pelas distancias a serem percorridas, sendo que para alguns produtos trata-se de entrega
semanal. Outro motivo relevante é quanto a entrega dos serviços aqui solicitados.

7. DO LOCAL, PRAZO E FORMA DE ENTREGA DOS MATERIAIS.
7.1. O(s) Material (is) Será (ão) entregue(s) de acordo com as demandas solicitadas de acordo com a
necessidades de cada secretaria, devendo ser protocoladas pelo setor de compras do Município.
8. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
8.1. A fiscalização do objeto da presente contratação será exercida por profissional (is) designado (s) para tal finalidade,
nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
9 – DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
As respectivas dotações orçamentárias deverão ser apontadas no contrato administrativo que o Município
firmar com a CONTRATADA.
10 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE.
Os direitos e as obrigações das pactuantes são aqueles constantes na minuta do contrato anexo ao edital.
11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. Na hipótese de a CONTRATADA inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às sanções
previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 , Demais informações constantes na minuta do contrato anexo ao
edital.
12. DO PAGAMENTO
12.1. O pagamento será efetuado pela administração até o 5º (quinto) dia útil, mediante a apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, sendo efetuada a retenção de tributos sobre o pagamento a ser realizado, conforme determina a legislação
vigente.
12.2. O pagamento será creditado em conta corrente, por meio de ordem bancária a favor de qualquer instituição
bancária indicada na Nota Fiscal, devendo, para isso, ficar explícito o nome do banco, agência, localidade e número da
conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.
13 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
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Sua execução de cópias e impressos será executada de acordo a necessidade de cada secretaria, mediante autorização do
setor de compras.
12 – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.
Sua vigência será até dia 31 dezembro de 2022
13 – DO FORO
As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Ibotirama, Estado da Bahia, para dirimir as questões relativas ou
resultantes do presente contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Muquém do São Francisco -BA, 17 de março de 2022.

ANDREY DOS SANTOS OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Portaria nº. 147/2021
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ANEXO II- MINUTA DE CONTRATO
PREÃO (PRESENCIAL) Nº 007/2022
PROCESSO Nº 029/2022
CONTRATO Nº 000/2022
O MUNICÍPIO DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO, pessoa jurídica de direito publico, CNPJ. 16.440.778/0001-51, situada na Praça
Jaime Oliveira do Amor, s/nº, nesta cidade de Muquém de são Francisco – Estado da Bahia, neste ato representada pelo Prefeito,
senhora GILMARIA RIOS PEREIRA ARAÚJO, brasileira, maior, casada, funcionária pública, inscrita no CPF nº 890.110.905-00 e
portadora do RG nº 07418869-01 SSP/BA, residente e domiciliada na Rua Arthur Magalhães, s/n, centro, Muquém do São Francisco –
Estado da Bahia a seguir denominada CONTRATANTE, e xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Neste ato representado pelo
Senhor........ a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente CONTRATO, nos termos da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993, suas alterações e legislações, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes, e de acordo
com o PA nº. 029/2027 PMSF de PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022 PMSF.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1 – Contratação de empresa para fornecimento de moveis e eletrodomésticos para atender a Prefeitura Municipal na cidade de
Muquém do São Francisco e seus órgãos e secretarias.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOFATO GERADOR CONTRATUAL:
2.1 - O presente contrato está fundamentado e regido pela Lei n. 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações posteriores e foi originado do
processo licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL 007/2022.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE EXECUÇÃO, PRAZO E VIGÊNCIA:

LOTE 1
ITEM
01

02

03

04
05

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Batedeira Planetária, potência mínima de 300 W, com três tipo de batedores, para massas leves,
médias e pesadas, em metal com duplo movimento simultâneo (movimento de rotação sobre o eixo
e planetário). Tigela em plástico com trava na base e bocal alimentador com capacidade mínima de
3,5 litros. Com no mínimo 06 velocidades. 110 volts. Garantia mínima de 01 ano.
Espremedor de frutas: material copo em alumínio 7 234,45 1.641,15 voltagem: Bivolt; potência:
500 Wats; rotação 3545 RPM. Com itens 01 Copo em PP 500 ML; 01 Peneira para copo em PP;01
Castanha pequena em poliestireno (limão);01 Castanha grande em poliestireno (laranja);01 Cúpula
com bica; 01 Tampa em plástico branco PP;01 Manual de instruções em português.
Armário roupeiro em aço vertidescal - 8 Portas - Cor: Cinza Roupeiro de aço para vestiariário,
produzido em aço chapa 26 0,45mm, possui 08 portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos grandes independentes sem divisórias internas,
fechamento das portas através de pistão para cadeado
Fogão - 5 Bocas- Material: Aço - Cor: Branco - Tipo de acendimento: Automá co - Com Forno 220
v
Kit de cozinha em aço, com paneleiro duplo de seis portas, aéreo triplo de três portas e armário
duplo geladeira 02 portas. Estrutura e revestimento em chapa de aço fina frio número 24,
puxadores em ABS, dobradiças em pressão, tratamento em fosfato e desingraxante. Cor Branca.
Dimensões mínimas: (L x A x P) Paneleiro Duplo 65 x 165 x 23; aéreo triplo 100 x 50 x 23; Armário
duplo geladeira 67 x 40 x 25. Garantia Mínima de 01 ano
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Lavadora de alta pressão 1700 libras. Com trava de segurança, rodinhas para deslocamento, alta
para transporte. Acessórios que devem acompanhar o produto: Tubeira, aplicador de detergente,
porta-acessórios, gatilho com trava de segurança. Motor de 1,5 kw. Voltagem 110 volts. Garantia
mínima de 01 ano.
Maquina de lavar roupa capacidade para mínima 10 kg ou mais :Delicadas, Rápido, Lavagem
Econômica com Reutilização de Água, Panos de Limpeza, Roupas Brancas Muito Sujas, Roupas
Brancas Sujas, Roupas Brancas Pouco Sujas, Roupas Coloridas Muito Sujas, Roupas Coloridas
Sujas, Roupas Coloridas Pouco Sujas, Roupas Escuras Muito Sujas, Roupas Escuras Sujas, Roupas
Escuras Pouco Sujas, Enxágue, Cama e Banho e Centrifugação. Três níveis de água sendo alto
médio e baixo; 02 enxágues, centrifuga, dispenser para sabão, dispenser para amaciante,
dispenser para alvejante, controles eletrônicos, velocidade 750 rpm, acabamento do cesto em
plástico, classificação d energia tipo A, tensão/voltagem 110 , garantia de 12 meses.
Conjunto de mesa cozinha de 8 lugares - Cor: Branco - Formato: Retangular - Mesa: Estrutura em
aço e tampo em granito - Cadeiras: Estrutura de aço e assento com espuma reves do em courino.
Guarda roupas - 2 Portas - |Cor: Branco Material: Mdp/ Mdf - Tipo de porta: Bater
• Altura 218 cm
• Largura 72 cm
• Profundidade 47 cm
• Peso 53.5Kg
Liquidificador – capacidade do copo 2 Litros potenciam:
500 w Voltagem com 220 v
Garrafas Térmicas de 650ml
Mesa para computador em MDF de 15 mm. Com suporte para teclado com corrediças metálicas e
suporte para CPU E Nobreak . Cor cinza cristal. Medidas LxPxA: 1,20 x 0,60 x 0,74 m
Multiprocessador de alimentos com botão pulsar, Funções Batedor, Cortador, Espremedor,
Fatiador, Liquidificador, Ralador, Picar com acessórios :Jarra do liquidificador , Jarra do
processador, Espremedor de frutas, Lâmina de picar ,Disco adaptador, Acessório fatiador, Acessório
ralador; Características Gerais - Capacidade da Jarra do processador 1,2L ,Capacidade do copo do
liquidificador 2,2 L , 02 velocidades + pulsar, Microstore: todos os acessórios podem ser guardados
dentro da jarra-menos o espremedor, Possui acessórios que executam múltiplas funções, Design
vertical: ocupa menos espaço na cozinha, Todos os acessórios podem ser levados a uma máquina
lava-louças Pés antiderrapantes, Trava de segurança ,Funções: processar, ralar, cortar, misturar,
fatiar, espremer, picar, liquidificar.
Armário com tampo em formica de 1,60 mt, em aço, com três portas e quatro gavetas. Estrutura e
revestimento em chapa de aço. com puxadores, dobradiças de pressão, tratamento em fosfato e
desingraxante. Com corrediças das gavetas em polipropileno. Pintura a Pó eletroestática. Cor:
Branco. . Garantia mínima de 01 ano
Pia em aço inox 430 acesita, 1,20 mt, com revestimento em concreto celular e isopor. Escorredor
frisado. Dimensões aproximadas: (L x P) 120 x 52 cm
Umidificador Reservatório com mínimo 6 litros de capacidade 5 329,33 1.646,65 Autonomia de até
21 horas de uso contínuo Controle de intensidade de Função difusor de fragrância Desligamento
automático, Econômico e silencioso, potencia 35 W, voltagem Bivolt automático, Garantia de 12
meses
Climatizador para grandes ambientes com painel digital com sensor de temperatura, Climatiza uma
are de ate 80m²
Cama Box Casal Conjugado 138x188cm
Cama Box Solteiro - 36x88 cm
Forno Elétrico de capacidade mínima de 55 litros com forno auto limpante. Bandeja de resíduos
removível. Temperatura entre 20 a 250° C. Com Grill e lâmpada interna. Porta de vidro triplo.
Voltagem 110 volts. Garantia mínima de 01 ano.
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LOTE 02
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Refrigerador Duplex (02 portas), de capacidade mínima de 470 litros, sendo o freezer com
capacidade mínima de 150 litros, com sistema Frost Free, Prateleiras em vidro temperado e pés
niveladores dianteiros e rodízios traseiros. Classe A no consumo de energia. 110 Volts. Cor
Branca. Garantia mínima de 01 ano.
Frigobar 1 porta 120 litros
Conjunto de Sofá de 02 e 03, com assento em espuma D23, encosto em Espuma D18 e Braço em
espuma D12, com pés em Pvc Cromado, Sustentação em percintas elásticas, Superfície em Tecido.
Suporte de parede para TV LCD de no mínimo 40 polegadas articulado com furação padrão vesa,
com parafusos de fixação inclusos.
Suporte para CPU, base Plástica Com Rodízios; Permite Ajuste Para Diferentes Tamanhos
;Espaço Interno Ajustável De 15,5 À 22,5cm ;Facilita Instalação E Movimentação Da CPU ;Plástico
Resistente ;Sistema De Ajuste ;Fácil Instalação Móveis
Material: Plástico ;Cor: Preto; Capacidade de carga: 15kg.
Balança antropométrica capacidade mínima 200kg com divisão 50g; display LED vermelho ou LCD;
plataforma em chapa de aço carbono; coluna leve e resistente em tubo de aço carbono; pintura cor
branca; superfície da plataforma de pesagem revestida com borracha antiderrapante, pés
niveladores; gancho para bolsas; régua antropométrica em tubo de aço carbono pintado na cor da
balança com régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado medindo no mínimo 2m com
graduação de 0,5cm; cabeçote da régua antropométrica em plástico ABS injetado, com desenho
ergonômico; altura mínima do piso ao topo 125,6cm; certificada pelo Inmetro, garantia mínima 12
meses.
Balança mecânica, tipo domestica/banheiro, capacidade mínima suportável de 130 kg; com
plataforma antiderrapante emborrachada; pés antiderrapantes; com graduação de 100gramas;
visor analógico; garantia mínima 12 meses.
Microfones Sem Fio Micfly Conteúdo Da Embalagem 2 Microfone Sem Fio 1 Receptor Wireless
Garantia- 12 Meses.
Mesa de refeitório: tampo:- material: mdp/mdf de 18 mm, revestido em fórmica; - acabamento:
bordas de pvc de 2mm, colada pelo processo hot melting (a quente) - cor: amarelo, azul, acqua,
branco ou vermelho estrutura: - material: tubo de aço retangular 20 x 40 mm. - tratamento anti
ferrugem e corrosão: sim; - pintura: epóxi-pó; tamanho 1,40 comp. x 0,60 larg. x 0,77 alt. tampo
em bp de 15m c/ 4 pés fixo tubo redondo 2,5”. banco refeitório tamanho: 1,12 comp. x 0,30 larg. x
0,46 alt. tampo em bp 15mm c/ 4 pés fixo tubo 30 x 30.
Balança eletrônica capacidade mínima 300kg divisão 50g plataforma com coluna; display de cristal
líquido ou de LED luminoso na cor vermelha; flexibilidade no uso de tara; função de tara sucessiva;
teclado de fácil digitação; plataforma de pesagem em aço carbono; medidas mínima: plataforma
40cmx50cm, altura total mínima com a coluna 85,5cm; voltagem 100/127V; garantia mínima 12
meses.
Ferro elétrico, funciona a vapor e seco, com spray, limpeza automática, ajuste automático de
vapor, revestimento antiaderente cabo anatômico, duplo visor de nível de água, voltagem
110/127V, potencia mínima 1200 W, cor branca; certificado pelo Inmetro; garantia mínima 12
meses.

LOTE 03
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Poltrona branca com braços em polipropileno; empilhável; com encosto vazado; peso suportável de
no mínimo 120kg; certificada pelo INMETRO; garantia mínima 12 meses.
Cadeira branca em polipropileno sem braços; empilhável; com encosto vazado; peso suportável de
no mínimo 120kg; certificada pelo INMETRO; garantia mínima 12 meses.
Mesa branca em polipropileno quadrada; empalhável; medindo no mínimo 70cm largura, 70cm de
profundidade e 70cm de altura, garantia mínima 12 meses
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Colchão para berço espuma D18 aprovada e certificada pelo Inmetro; indicado para recém nascidos
e crianças de até 3 anos; com espuma selada; revestimento em tecido 100% poliéster com um dos
lados com revestimento em napa; antiacaro; antialérgico; antimofo; antifungo; medidas mínimas:
70cm largura x 1,30m comprimento x 10cm altura; garantia de no mínimo 12 meses.
Colchão de solteiro espuma D33 aprovada e certificada pelo Inmetro; capacidade até 90kg;
revestido em 100% poliéster; antialérgico, antiácaro, antimofo, antifungo; medidas mínimas:
0,78cm largura, 1,88m comprimento, 0,14cm altura; garantia mínima de 12 meses.
Berço confeccionado em MDP 15mm; cor branco; com regulagem de altura do estrado medidas
minimas: 0,80cm altura para colchão de 1,30x0,70cm; garantia mínima 03 meses.
Colchonete para uso diário espuma com no mínimo D20 aprovada e certificada pelo Inmetro; com
revestimento em napa na cor azul royal ou preto; medidas mínimas: 0,04cm altura, 0,40cm
largura, 0,90cm profundidade; garantia mínima 12 meses
Cômoda com Sapateira, com 06 Gavetas e 02 Portas; confeccionada em 100% MDF; Pintura UV
fosca e anti risco, Pés em madeira, Corrediças telescópicas, Acabamento interno e externo,
Puxadores em alumínio, Tampo de 20mm; dimensões mínimas do produto: Largura 1,54M;
Profundidade 0,48M; altura 1,18M.
Colchão Casal de Espuma D33 Iso (18x138x188)
Colchão Solteiro de Espuma D33 Iso (18x78x188)

80 un

100 un

50 un
100 un

20 un

40 un
50 un

3.2 – O presente contrato terá sua vigência de 12 (meses) contados a partir da assinatura do contrato.
4 – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
4.1 - O valor global para o presente Contrato é de R$ (xxxxxxxxxxx)
4.1.3 - A nota fiscal para pagamento poderá ser emitida logo após a assinatura do contrato pela CONTRATADA.
4.1.4 - Serão efetuados descontos legais.
5 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - Todas as despesas decorrentes deste processo contrato correrão por conta de recursos próprios consignados no Orçamento
Municipal, para o ano de 2022 e anos seguintes, nas seguintes dotações orçamentárias:
Unidade Orçamentária:

08.00.00- SEC MUNIC. DA SAUDE E DO SANEAMENTO
08.16.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO – FMS;

Projeto Atividade:

2.035 – Manutenção das Ações de Atenção Básica/ Primária em Saúde;

Elemento de Despesas:

4.4.90.52-Equipamentos e materiais permanentes
0015- Recursos ordinarios
0029- Recursos vinculados

Fonte de Recurso:

Unidade Orçamentária:

Projeto Atividade:
Elemento de Despesas:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Projeto Atividade:
Elemento de Despesas:
Fonte de Recurso:

09.00.00- SEC MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- SMDSC
09.09.00- SEC MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- SMDSC
09.18.00- FUNDO MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
2.048 – Manutenção das ações em assistência social e comunitária
2.050- Manutenção das ações do programa primeira infância no SUAS
2.053- Manutenção das ações do bloco programa bolsa família e do cadastro único
4.4.90.52- Equipamentos e material permanente
0000 – Recursos Ordinários;
07.07.000 – SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO – SEMED
2.013 – Desenvolvimento das ações em Educação Básica
3.3.9.0.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.
0100 – Recursos Ordinários
7101- Rec de Imposto e Transferências de Impost. Educ – 25%;
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Unidade Orçamentária:
Projeto Atividade:

Muquém do São Francisco

Fonte de Recurso:

02.03.000 – SEC MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA – SMFGP
2.010 – Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda e Gestão Pública -SMFGP
3.3.9.0.35.00 – Serviços de consultoria;
3.3.9.0.39.00- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
0100 – Recursos Ordinários;

Unidade Orçamentária:
Projeto Atividade:

03.03.000 – SEC MUNICIPAL DE GESTÃO BANCÁRIA E TESOURARIA –
2.006 – Manutenção das Atividades. Da Secretaria de Gestão Bancária e Tesouraria

Elemento de Despesas:

3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo;

Fonte de Recurso:

0100 – Recursos Ordinários;

Unidade Orçamentária:
Projeto Atividade:
Elemento de Despesas:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Projeto Atividade:

06.06.000 – SEC MUNICIPAL DO DESENV. ECON. TUR. E LAZER - SMDETL
2.012 – Manutenção das Atividades do Desenvolvimento Econômico Turismo e Lazer
3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo;
0100 – Recursos Ordinários;
10.00.000 – SEC. MUNICIPAL DA CULTURA E DO ESPORTE - SMCESP
2.061 – Desenvolvimento das Ações da Secretaria de Cultura e Esporte;

Elemento de Despesas:
Fonte de Recurso:

3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo;
0100 – Recursos Ordinários;

Unidade Orçamentária:

12.00.000 - SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA-ESTRUTURAE OBRAS SMSINFRO

Elemento de Despesas:

2.065 – Manutenção das Atividades de Infra- Estrutura e Serviços Públicos;
Projeto Atividade:

2.069 – Gestão das Ações de Saneamento Básico;

Elemento de Despesas:
Fonte de Recurso:

3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo;
0100 – Recursos Ordinários;

Unidade Orçamentária:
Projeto Atividade:

13.00.000 –SEC. MUNICIPAL DA AGRICULTURA DES. SUST. MEIO
2.074 – Manutenção Atividades Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente

Elemento de Despesas:
Fonte de Recurso:

3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo;
0100 – Recursos Ordinários;

6 – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
6.1 – São direitos e responsabilidades da CONTRATADA:
a) cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que, no prazo estabelecido, os serviços foram executados inteiramente;
b) arcar com pagamentos de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer despesas
referentes a prestação do serviço do objeto do presente contrato;
c) assumir responsabilidade sobre quaisquer acidentes na execução do objeto do presente contrato;
d) apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas Fiscais, aprovadas pela Secretaria Municipal competente.
e) receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes aos serviços realizados.
f) O pagamento só será efetuado após a entrega nota fiscal devidamente atestada pela secretaria competente.
6.2 – São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os seguintes:
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a) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das obrigações da CONTRATADA.
b) intervir na prestação dos serviços, nos casos e condições previstos em lei.
c) cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares e as cláusulas contratuais deste instrumento.
d) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado no Contrato depois do recebimento das Notas Fiscais e
respectivas atestações, já devidamente atestadas pela Secretaria Municipal competente.
e) aplicar e cobrar as multas pela inexecução total ou parcial dos serviços ou pela inobservância de quaisquer das cláusulas
deste Contrato.
f) efetuar a retenção dos impostos e encargos legais sobre as Notas Fiscais de cada parcela.
g) modificar o Contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos da
CONTRATADA.
j) rescindir unilateralmente o Contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da referida Lei.
7 – DAS SANÇÕES
7.1 - A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se referem os artigos 86 e seguintes da Lei
8.666/93, com as alterações dela decorrentes, obedecerá às normas estabelecidas neste contrato.
7.2 - A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, bem como a execução irregular ou com atraso injustificado, tem
como consequência à aplicação combinada das penalidades de natureza pecuniária e restritivas de direitos, previstas em lei.
7.3 - As sanções deverão ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
e mediante regular processo administrativo, garantida a prévia defesa.
7.4 - Configurado o descumprimento de obrigação contratual, a contratada será notificada da infração e da penalidade
correspondente para, no prazo de cinco dias úteis, apresentar defesa.
7.5 - Recebida à defesa, a Autoridade competente deverá se manifestar, motivadamente, sobre o acolhimento ou rejeição das
razões apresentadas, concluindo pela imposição ou não de penalidade.
7.6 - Da decisão caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, contados da intimação, ressalvada a sanção prevista no “item
7.7.4”, de cuja decisão cabe pedida de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato.
7.7 - Garantida a prévia defesa, a inexecução total ou parcial do contrato, assim como a execução irregular ou com atraso
injustificado, sujeitará o contratado à aplicação das seguintes sanções:
a - Advertência.
b - Multa.
c - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal por prazo não
superior a dois anos.
d - Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da
punição ou até que seja promovida a reabilitação.
7.8 - A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para a adoção das necessárias medidas corretivas, no intuito de
evitar a aplicação de sanções mais severas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigações assumidas ou
desatender a determinações do(s) Fiscal(ais) do Contrato(s).
7.9 - A multa prevista no item 7.7 alínea B será:
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a - De 10% (Dez por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução total das obrigações assumidas pelo contratado.
7.9.1 - A recusa injustificada em honrar a proposta apresentada caracterizará o descumprimento total das obrigações
assumidas.
7.9.2 - De 10% (Dez por cento) do valor corrigido, correspondente à parte da obrigação contratual não cumprida, no caso de
inexecução parcial da obrigação.
7.9.3 - O valor correspondente à multa, depois do devido procedimento em que tenha sido assegurado o direito de defesa e de
recurso do contrato, será descontado do primeiro pagamento devido, em decorrência da execução contratual.
7.9.4 - Na hipótese de descumprimento total da obrigação, depois da celebração do contrato em que tenha sido exigida
garantia, o valor da multa será descontado da garantia prestada.
7.9.5 - Em não havendo prestação de garantia, o valor da multa deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal, através de Guia de
Recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação.
7.10 - A aplicação de sanções aos contratados deve ser objeto de registro como fator relevante para a determinação das penas
futuras, especialmente com vistas ao agravamento da punição nos casos de reincidências que se tornem contumazes.
7.11 - Aos casos omissos se aplicam as disposições pertinentes à Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações dela decorrentes.
7.12 - As penalidades ora previstas poderão ser aplicadas sem prejuízo das demais penas e cominações que se verificarem
aplicáveis à espécie do objeto do presente contrato, em especial em decorrência de perdas e danos, danos materiais e morais e
outros, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não expressos.
8 – DOS CASOS DE RESCISÃO
8.1 – O contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos artigos 77 e 78, e na forma disposta pelo artigo 79 e
consequências previstas no artigo 80, todos os artigos da Lei nº. 8.666/93, com as alterações dela decorrentes.
8.2 - Também poderá ocorrer à rescisão do contrato por conveniência da Administração, a qualquer tempo e mediante
notificação prévia no prazo mínimo de 10 dias.
8.3 - A administração Pública se reserva no direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução do objeto do
contrato, no caso de conveniência administrativa e/ou financeira, devidamente autorizada e fundamentada, caso em que a
contratada terá direito de receber os serviços efetivamente executados e demais ressarcimentos garantidos e previstos na Lei
8.666/93, com as alterações dela decorrentes.
8.4 – A CONTRATANTE poderá ainda considerar rescindido este Contrato, de pleno direito, independentemente de qualquer
notificação ou aviso prévio, judicial ou extrajudicial, se:
a) a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, ceder o presente Contrato, no todo ou em parte.
b) a CONTRATADA atrasar por mais de trinta dias o cumprimento dos prazos parciais previstos na notificação dada pela
CONTRATANTE.
c) a CONTRATADA não atender as exigências da CONTRATANTE relativamente a defeitos ou imperfeições dos serviços ou
com respeito a quaisquer dos materiais, dos equipamentos e da mão-de-obra utilizados.
d) as multas aplicadas à CONTRATADA atingirem, isolada ou cumulativamente, montante correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor do Contrato;
e) a CONTRATADA deixar de cumprir qualquer Cláusula, condições ou obrigações previstas neste Contrato ou dele decorrente;
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f) ocorrer qualquer um dos motivos referidos nos Capítulo III, seção V da Lei nº. 8.666, de 21/06/93.
8.5 – A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei
nº. 8.666/93.
8.6 – A rescisão deste Contrato de forma unilateral acarretará, sem prejuízos da exigibilidade de débitos anteriores da
CONTRATADA, inclusive por multas impostas e demais cominações estabelecidas neste Instrumento, as seguintes
consequências:
a) assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração.
b) retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração.
8.7 - A rescisão contratual poderá ainda ocorrer nos casos e formas previstos nos artigos 78 e 79 da Lei nº. 8.666/93.
9 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
9.1 - A fiscalização da execução do Contrato será exercida pelo Sr. Adelino Lima da Silva devidamente credenciado pela
autoridade competente, ao que competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução (art. 67 Lei nº 8666/93),
independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser
determinado pela CONTRATANTE à seu exclusivo juízo.
10- CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
10.1 - O Contrato poderá ser alterado de acordo com o art. 65 da Lei nº. 8.666/93, com as devidas justificativas conforme a
seguir:
10.1.1 - I - Unilateralmente pela Administração:
a) Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto,
nos limites permitidos por esta Lei;
10.1.2 - II - Por acordo das partes:
b) Quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes mantido o valor
inicial atualizado, vedada à antecipação do pagamento.
10.2 – De acordo com o Artigo 57 e Outros casos previstos na Lei nº. 8.666/93.
10.2.1 - O termo aditivo para a prorrogação de prazo deverá ser firmado, quando houver interesse por parte da Contratante nos
termos do item 10.2, no máximo, até 05 (cinco) dias da data do seu vencimento, ficando prevalecendo o valor mensal a ser
pago de acordo com o ultimo mês de prestação dos serviços.
11 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 - O presente contrato se regerá pelas cláusulas e disposições aqui expressas; pelas disposições constantes do termo de
referência da dispensa de licitação; pelas disposições contidas na Lei 8.666/93 com as alterações dela decorrentes; e, ainda,
pelas demais disposições legais que se verificarem aplicáveis à espécie de seu objeto, por mais especiais que sejam e mesmo
que aqui ou na minuta de contrato mencionadas.
11.2 - Ficam fazendo parte integrante do presente contrato o termo de referência da dispensa de licitação e seus anexos, bem
como todos os documentos constantes do processo e que tenham servido de base para a licitação.
11.3 - Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato será competente o foro da Comarca de Ibotirama/BA.
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11.4 - Incumbirá ao contratante providenciar a publicação do extrato deste Contrato e de seus eventuais Termos Aditivos,
observadas as disposições do art. 61, da Lei 8666/93, com as alterações dela decorrentes.
11.5 - Pelas partes é dito que aceitam o presente instrumento em todos os seus termos. E, por estarem justos e contratados,
firmam o presente instrumento, decorrente do Pregão Presencial em duas vias de igual teor e forma, para que produza os seus
efeitos de direito.

, Muquém do São Francisco/Ba, xxxxxxxxx
GILMARIA RIOS PEREIRA ARAÚJO
Prefeita Municipal
CONTRATANTE
xxxxxxxxxxxxxxxx
CONTRATADO

Testemunhas:
1.______________________________________________ CPF Nº:
2.______________________________________________ CPF Nº:

,
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EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2022 E
PROCESSO ADMINISTRATIVO 029/2022

ANEXO III
(papel timbrado da empresa)
PROPOSTA FINANCEIRA
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO/BA
Att.: A Pregoeira
Ref.: Pregão Presencial n.º 007/2022
Nome de Fantasia
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Bairro:
Estado:
Fone/Fax:
Inscrição Estadual:
Conta Corrente nº

ME (

) OU EPP (

)

Município:
CEP:
E-MAIL:
Inscrição Municipal
Agencia nº
Banco
Nome completo do responsável legal da empresa:

OBJETO: Eventual contratação de empresa para prestação de serviços de Digitalização de Acervos documentais desta
prefeitura, com o fornecimento de mão-de-obra exclusiva e todos os equipamentos e materiais necessários para suporte e
completa execução dos serviços, onde o serviço será realizado na sede da Prefeitura Municipal na cidade de Muquém do
São Francisco - BA, conforme descrito no Termo de Referência deste Edital.
Tendo examinado o Pregão Presencial n.006/2022 e seus elementos técnicosconstitutivos, apresentamos nossa Proposta de
Preço no valor global de R$
, , para os serviços de objeto desta licitação em referência, que é compostos pelos
seguintes preços:

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a fornecer os produtos objeto desta licitação no prazo fixado no edital, a contar
da data de assinatura do contrato com a PREFEITURA MUNICIPAL.

LOTE 1
ITEM
01

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Batedeira Planetária, potência mínima de 300 W, com três tipo de batedores, para massas leves,

QNTD
10.un
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02

03

04
05

06

07

08
09

10
11
12
13

14
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médias e pesadas, em metal com duplo movimento simultâneo (movimento de rotação sobre o
eixo e planetário). Tigela em plástico com trava na base e bocal alimentador com capacidade
mínima de 3,5 litros. Com no mínimo 06 velocidades. 110 volts. Garantia mínima de 01 ano.
Espremedor de frutas: material copo em alumínio 7 234,45 1.641,15 voltagem: Bivolt; potência:
500 Wats; rotação 3545 RPM. Com itens 01 Copo em PP 500 ML; 01 Peneira para copo em PP;01
Castanha pequena em poliestireno (limão);01 Castanha grande em poliestireno (laranja);01 Cúpula
com bica; 01 Tampa em plástico branco PP;01 Manual de instruções em português.
Armário roupeiro em aço vertidescal - 8 Portas - Cor: Cinza Roupeiro de aço para vestiario,
produzido em aço chapa 26 0,45mm, possui 08 portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos grandes independentes sem divisórias internas,
fechamento das portas através de pistão para cadeado
Fogão - 5 Bocas- Material: Aço - Cor: Branco - Tipo de acendimento: Automá co - Com Forno 220
v
Kit de cozinha em aço, com paneleiro duplo de seis portas, aéreo triplo de três portas e armário
duplo geladeira 02 portas. Estrutura e revestimento em chapa de aço fina frio número 24,
puxadores em ABS, dobradiças em pressão, tratamento em fosfato e desingraxante. Cor Branca.
Dimensões mínimas: (L x A x P) Paneleiro Duplo 65 x 165 x 23; aéreo triplo 100 x 50 x 23; Armário
duplo geladeira 67 x 40 x 25. Garantia Mínima de 01 ano
Lavadora de alta pressão 1700 libras. Com trava de segurança, rodinhas para deslocamento, alta
para transporte. Acessórios que devem acompanhar o produto: Tubeira, aplicador de detergente,
porta-acessórios, gatilho com trava de segurança. Motor de 1,5 kw. Voltagem 110 volts. Garantia
mínima de 01 ano.
Maquina de lavar roupa capacidade para mínima 10 kg ou mais :Delicadas, Rápido, Lavagem
Econômica com Reutilização de Água, Panos de Limpeza, Roupas Brancas Muito Sujas, Roupas
Brancas Sujas, Roupas Brancas Pouco Sujas, Roupas Coloridas Muito Sujas, Roupas Coloridas
Sujas, Roupas Coloridas Pouco Sujas, Roupas Escuras Muito Sujas, Roupas Escuras Sujas, Roupas
Escuras Pouco Sujas, Enxágue, Cama e Banho e Centrifugação. Três níveis de água sendo alto
médio e baixo; 02 enxágues, centrifuga, dispenser para sabão, dispenser para amaciante,
dispenser para alvejante, controles eletrônicos, velocidade 750 rpm, acabamento do cesto em
plástico, classificação d energia tipo A, tensão/voltagem 110 , garantia de 12 meses.
Conjunto de mesa cozinha de 8 lugares - Cor: Branco - Formato: Retangular - Mesa: Estrutura em
aço e tampo em granito - Cadeiras: Estrutura de aço e assento com espuma reves do em courino.
Guarda roupas - 2 Portas - |Cor: Branco Material: Mdp/ Mdf - Tipo de porta: Bater
• Altura 218 cm
• Largura 72 cm
• Profundidade 47 cm
• Peso 53.5Kg
Liquidificador – capacidade do copo 2 Litros potenciam:
500 w Voltagem com 220 v
Garrafas Térmicas de 650ml
Mesa para computador em MDF de 15 mm. Com suporte para teclado com corrediças metálicas e
suporte para CPU E Nobreak . Cor cinza cristal. Medidas LxPxA: 1,20 x 0,60 x 0,74 m
Multiprocessador de alimentos com botão pulsar, Funções Batedor, Cortador, Espremedor,
Fatiador, Liquidificador, Ralador, Picar com acessórios :Jarra do liquidificador , Jarra do
processador, Espremedor de frutas, Lâmina de picar ,Disco adaptador, Acessório fatiador, Acessório
ralador; Características Gerais - Capacidade da Jarra do processador 1,2L ,Capacidade do copo do
liquidificador 2,2 L , 02 velocidades + pulsar, Microstore: todos os acessórios podem ser guardados
dentro da jarra-menos o espremedor, Possui acessórios que executam múltiplas funções, Design
vertical: ocupa menos espaço na cozinha, Todos os acessórios podem ser levados a uma máquina
lava-louças Pés antiderrapantes, Trava de segurança ,Funções: processar, ralar, cortar, misturar,
fatiar, espremer, picar, liquidificar.
Armário com tampo em formica de 1,60 mt, em aço, com três portas e quatro gavetas. Estrutura e
revestimento em chapa de aço. com puxadores, dobradiças de pressão, tratamento em fosfato e
desingraxante. Com corrediças das gavetas em polipropileno. Pintura a Pó eletroestática. Cor:
Branco. . Garantia mínima de 01 ano
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Pia em aço inox 430 acesita, 1,20 mt, com revestimento em concreto celular e isopor. Escorredor
frisado. Dimensões aproximadas: (L x P) 120 x 52 cm
Umidificador Reservatório com mínimo 6 litros de capacidade 5 329,33 1.646,65 Autonomia de até
21 horas de uso contínuo Controle de intensidade de Função difusor de fragrância Desligamento
automático, Econômico e silencioso, potencia 35 W, voltagem Bivolt automático, Garantia de 12
meses
Climatizador para grandes ambientes com painel digital com sensor de temperatura, Climatiza uma
are de ate 80m²
Cama Box Casal Conjugado 138x188cm
Cama Box Solteiro - 36x88 cm
Forno Elétrico de capacidade mínima de 55 litros com forno auto limpante. Bandeja de resíduos
removível. Temperatura entre 20 a 250° C. Com Grill e lâmpada interna. Porta de vidro triplo.
Voltagem 110 volts. Garantia mínima de 01 ano.

LOTE 02
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Refrigerador Duplex (02 portas), de capacidade mínima de 470 litros, sendo o freezer com
capacidade mínima de 150 litros, com sistema Frost Free, Prateleiras em vidro temperado e pés
niveladores dianteiros e rodízios traseiros. Classe A no consumo de energia. 110 Volts. Cor Branca.
Garantia mínima de 01 ano.
Frigobar 1 porta 120 litros
Conjunto de Sofá de 02 e 03, com assento em espuma D23, encosto em Espuma D18 e Braço em
espuma D12, com pés em Pvc Cromado, Sustentação em percintas elásticas, Superfície em Tecido.
Suporte de parede para TV LCD de no mínimo 40 polegadas articulado com furação padrão vesa,
com parafusos de fixação inclusos.
Suporte para CPU, base Plástica Com Rodízios; Permite Ajuste Para Diferentes Tamanhos; Espaço
Interno Ajustável De 15,5 À 22,5cm; Facilita Instalação E Movimentação Da CPU; Plástico
Resistente; Sistema De Ajuste; Fácil Instalação Móveis
Material: Plástico ;Cor: Preto; Capacidade de carga: 15kg.
Balança antropométrica capacidade mínima 200kg com divisão 50g; display LED vermelho ou LCD;
plataforma em chapa de aço carbono; coluna leve e resistente em tubo de aço carbono; pintura cor
branca; superfície da plataforma de pesagem revestida com borracha antiderrapante, pés
niveladores; gancho para bolsas; régua antropométrica em tubo de aço carbono pintado na cor da
balança com régua antropométrica retrátil em alumínio anodizado medindo no mínimo 2m com
graduação de 0,5cm; cabeçote da régua antropométrica em plástico ABS injetado, com desenho
ergonômico; altura mínima do piso ao topo 125,6cm; certificada pelo Inmetro, garantia mínima 12
meses.
Balança mecânica, tipo domestica/banheiro, capacidade mínima suportável de 130 kg; com
plataforma antiderrapante emborrachada; pés antiderrapantes; com graduação de 100gramas;
visor analógico; garantia mínima 12 meses.
Microfones Sem Fio Micfly Conteúdo Da Embalagem 2 Microfone Sem Fio 1 Receptor Wireless
Garantia- 12 Meses.
Mesa de refeitório: tampo:- material: mdp/mdf de 18 mm, revestido em fórmica; - acabamento:
bordas de pvc de 2mm, colada pelo processo hot melting (a quente) - cor: amarelo, azul, acqua,
branco ou vermelho estrutura: - material: tubo de aço retangular 20 x 40 mm. - tratamento anti
ferrugem e corrosão: sim; - pintura: epóxi-pó; tamanho 1,40 comp. x 0,60 larg. x 0,77 alt. tampo
em bp de 15m c/ 4 pés fixo tubo redondo 2,5”. banco refeitório tamanho: 1,12 comp. x 0,30 larg. x
0,46 alt. tampo em bp 15mm c/ 4 pés fixo tubo 30 x 30.
Balança eletrônica capacidade mínima 300kg divisão 50g plataforma com coluna; display de cristal
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líquido ou de LED luminoso na cor vermelha; flexibilidade no uso de tara; função de tara sucessiva;
teclado de fácil digitação; plataforma de pesagem em aço carbono; medidas mínima: plataforma
40cmx50cm, altura total mínima com a coluna 85,5cm; voltagem 100/127V; garantia mínima 12
meses.
Ferro elétrico, funciona a vapor e seco, com spray, limpeza automática, ajuste automático de
vapor, revestimento antiaderente cabo anatômico, duplo visor de nível de água, voltagem
110/127V, potencia mínima 1200 W, cor branca; certificado pelo Inmetro; garantia mínima 12
meses.

LOTE 03
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Poltrona branca com braços em polipropileno; empilhável; com encosto vazado; peso suportável de
no mínimo 120kg; certificada pelo INMETRO; garantia mínima 12 meses.
Cadeira branca em polipropileno sem braços; empilhável; com encosto vazado; peso suportável de
no mínimo 120kg; certificada pelo INMETRO; garantia mínima 12 meses.
Mesa branca em polipropileno quadrada; empalhável; medindo no mínimo 70cm largura, 70cm de
profundidade e 70cm de altura, garantia mínima 12 meses
Colchão para berço espuma D18 aprovada e certificada pelo Inmetro; indicado para recém nascidos
e crianças de até 3 anos; com espuma selada; revestimento em tecido 100% poliéster com um dos
lados com revestimento em napa; antiacaro; antialérgico; antimofo; antifungo; medidas mínimas:
70cm largura x 1,30m comprimento x 10cm altura; garantia de no mínimo 12 meses.
Colchão de solteiro espuma D33 aprovada e certificada pelo Inmetro; capacidade até 90kg;
revestido em 100% poliéster; antialérgico, antiácaro, antimofo, antifungo; medidas mínimas:
0,78cm largura, 1,88m comprimento, 0,14cm altura; garantia mínima de 12 meses.
Berço confeccionado em MDP 15mm; cor branco; com regulagem de altura do estrado medidas
minimas: 0,80cm altura para colchão de 1,30x0,70cm; garantia mínima 03 meses.
Colchonete para uso diário espuma com no mínimo D20 aprovada e certificada pelo Inmetro; com
revestimento em napa na cor azul royal ou preto; medidas mínimas: 0,04cm altura, 0,40cm
largura, 0,90cm profundidade; garantia mínima 12 meses
Cômoda com Sapateira, com 06 Gavetas e 02 Portas; confeccionada em 100% MDF; Pintura UV
fosca e anti risco, Pés em madeira, Corrediças telescópicas, Acabamento interno e externo,
Puxadores em alumínio, Tampo de 20mm; dimensões mínimas do produto: Largura 1,54M;
Profundidade 0,48M; altura 1,18M.
Colchão Casal de Espuma D33 Iso (18x138x188)
Colchão Solteiro de Espuma D33 Iso (18x78x188)
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-Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta será considerada um contrato de obrigação entre as
partes.
PRAZO DE EXECUÇÃO
12(dose) meses.

VALIDADE DA PROPOSTA
Manteremos válida nossa proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da abertura da mesma.
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DECLARAÇÕES
1. Declaramos que, por ser de nosso conhecimento, nos submetemos a todas as cláusulas e condições
do Edital, relativo à Licitação supra, e às disposições das Leis Federal nº 10.520/02 e 8.666/93. E suas
alterações, que integrarão o contrato.
2. Declaramos sob as penas cabíveis que nossos preços englobam todas e quaisquer despesas, diretas
e indiretas com materiais, peças, ferramentas, equipamentos, mão de obra, impostos, contribuições e
aquelas pertinentes a legislação trabalhista e fiscal, taxas e emolumentos junto a órgãos públicos
municipais, estaduais e/ou federais, decorrentes da execução do fornecimento dos produtos objeto desta
licitação, ou qualquer outro custo que venha a incidir, inclusive lucro.

Cidade (UF),

de

de 2022.

Nome da empresaCNPJ
RepresentanteRG/CPF

NOTA (*): DOCUMENTO OBRIGATÓRIO – APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE 1 - PROPOSTA
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EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2022 E
PROCESSO ADMINISTRATIVO 029/2022
ANEXO IV - MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO (*)

Obs: Na hipótese de apresentação desta procuração por instrumento particular, a mesma
deverá vir acompanhada de cópia do Contrato Social da proponente, ou de outro
documento, onde esteja expressa a capacidade / competência do outorgante para constituir
mandatário.
(em papel A4, preferencialmente timbrado, ou com razão social, CNPJ, endereço completo, endereço
eletrônico, telefone, fax, com nome e assinatura do representante legal, E COM FIRMA
RECONHECIDA).
PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PARTICULAR PARA CREDENCIAMENTO
Por este instrumento particular de Procuração, a (Razão Social da Empresa), com sede
(endereço completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob n.º ............e Inscrição Estadual sob
n.º
................., representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s))
Sr(a)..........................., portador(a) da Cédula de Identidade RG n.º ............. e CPF
n.º........................,
nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr(a)....................................., portador(a) da
Cédula de Identidade RG n.º ....................... e CPF n.º.................................., a quem confere(imos)
amplos poderes para representar a (Razão Social da Empresa) perante a .................... (indicação do
órgão licitante), no que se referir ao presente PREGÃO PRESENCIAL nº. 007/2022, com poderes
para tomar qualquer decisão durante todas as fases do PREGÃO, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE
QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes
PROPOSTA DE
PREÇOS (N° 01) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (N° 02) em nome da Outorgante, formular
verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou
ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de
interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a
intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os
esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame, em nome da Outorgante.
A presente Procuração é válida até o dia .............
(Assinatura do representante legal )
Nome completo
-----------------Empresa
CNPJ
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EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2022 E
PROCESSO ADMINISTRATIVO 029/2022
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE
HABILITAÇÃO

(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ)

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Muquém do São Francisco
Muquém do São Francisco / BA

Sr. Pregoeiro,

A ........................(Razão Social da empresa).................., CNPJ º.................., localizada à................................
DECLARA, para fins de participação na licitação Pregão Presencial Nº 007/2022, promovida pela Prefeitura
Municipal de Muquém do São Francisco, e sob as penas da lei, de que atende a todas as exigências de
HABILITAÇÃO contidas no referido Edital.
Local de data,

(Identificação e assinatura do responsável pela empresa)
-----------------Empresa
Cnpj

(em papel A4, preferencialmente timbrado, ou com razão social, CNPJ, endereço completo, endereço
eletrônico, telefone, fax, com nome e assinatura do representante legal).
Abaixo consta modelo para apresentação da Declaração de Atendimento ao disposto no artigo
7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. A declaração deverá ser entregue em papel timbrado da
empresa licitante, com assinatura de seu Representante Legal. Em caso de necessidade, deve ser feita a
ressalva relativa ao emprego de aprendiz; se não for o caso, esta ressalva não deve constar da
declaração.
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EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2022 E
PROCESSO ADMINISTRATIVO 029/2022
ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM ATENDIMENTO
AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Referência:
Prefeitura Municipal de Muquém do São Francisco
Pregão Presencial Nº 007/2022

, inscrita no CNPJ/MF nº
,
por
intermédio
de seu
representante legal, o(a) Sr(a)
, portador(a) do documento de
identidade RG nº
, emitido pela xx/RJ, e do CPF nº
, DECLARA, sob as penas da lei, para
fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela
Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (se for
o caso).
_______________,

de

de 2022.

(Assinatura do representante legal )
Nome
RG/CPF
Cargo

NOTA (*): DOCUMENTO OBRIGATÓRIO – APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE 2 – HABILITAÇÃO
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EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2022 E
PROCESSO ADMINISTRATIVO 029/2022

ANEXO VII – MINUTA DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

____________________(nome e qualificação do licitante)____________________, participante da
licitação acima identificada, promovida pela Prefeitura Municipal de Muquém do São Francisco

(BA),

declara, sob as penas da Lei, para fins de Habilitação, que não pesa contra si Declaração de Inidoneidade
emitida por órgãos da Administração Direta e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência de irregularidades por ele cometidas junto
aos respectivos órgãos.

Local e data
______________________________________________
Nome, qualificação e assinatura do licitante
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- EDITAL DE LICITAÇÃ O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022.
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022-PMMSF/BA.
TIPO: MAIOR PREÇO
REGIME DE EXECUÇÃO: MAIOR PREÇO GLOBAL.

- EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2022-PMMSF/BA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022.
Regido pela Lei n.º 10.520/2002
Subsidiariamente, pela Lei 8.666/1993.

A contratação de Instituição Financeira, Pública ou Privada para a Prestação de
serviços bancários depagamento de vencimentos, salários, proventos e/ou
similares dos servidores ativos da Administração Pública deste Município
deconforme descrito no Termo de Referência deste Edital.

Objeto:

SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DA
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Data: 01/04/2022
Local:

Pregoeiro:

Horário: 11h00min.

Setor de Licitação e contratos da Prefeitura Municipal do Muquém do São
Francisco - Praça Jaime Oliveira do Amor, s/n - Muquém do São
Francisco - Bahia.

VANESSA MAGALHÃES DA SILVA
e-mail: licitacao@muquemdosaofrancisco.ba.gov.br

PREFEITURA DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO – CNPJ 16.440.778/0001-51
Praça Jaime Oliveira do Amor, s/n° - Centro – Muquém do São Francisco/BA
CEP 47115-000 - Tel: (77) 3652 1014 / 3652 1098 - E-mail: licitacao@muquemdosaofrancisco.ba.gov.br
Pregão Presencial 008/2022.-PMMSF/BA
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EDITAL DE LICITAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022.
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022-PMSF/BA
CAPÍTULO I - PREÂMBULO
O MUNICÍPIO DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO
inscrita no CNPJ Nº. 16.440.778/0001-51, com sede à Praça Jaime Oliveira do Amor, s/n, em MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO, por
intermédio do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, NOMEADOS PELAS PORTARIAS 233 e 234 - janeiro de 2022 , torna público para
conhecimento dos interessados que, no dia e hora indicados na capa deste edital, fará realizar licitação na modalidade pregão, sendo
observadas as condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, bem como os preceitos do direito público, em especial as
disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e o Decreto Federal nº 3.555/2000 que regulamentam a licitação na modalidade de
Pregão, bem como, aplicar -se-ão subsidiariamente as normas constantes das Leis 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº.
123/2006 e alterações.
CAPÍTULO I - DO OBJETO
1.1

Constitui objeto desta licitação a seleção de INSTITUIÇÃO FINANCEIRA para prestação, em caráter de exclusividade,

dos seguintes serviços:
A) Centralização e processamento de créditos provenientes de 100% (cem por cento) da folha de pagamento gerada pelo MUNICÍPIO,
que hoje representam 477 (quatrocentos e setenta e sete) servidores, lançados em contas correntes individuais do funcionalismo público
na INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, abrangendo servidores ativos e inativos, pensionistas e estagiários, ou seja, qualquer pessoa que
mantenha ou venha a manter vínculo de remuneração com o MUNICÍPIO, seja recebendo vencimento, salário, subsídio ou proventos
e pensões, denominados, doravante, para efeito deste instrumento, CREDITADOS, em contrapartida da efetivação de débito na conta
corrente do MUNICÍPIO, podendo variar para mais ou para menos, no decorrer da execução do contrato.
B) O MUNICÍPIO, só não estará obrigado a disponibilizar o processamento da folha de pagamento, conforme descrito no item
anterior, quando houver algum dispositivo legal que o proiba, como por exemplo o que dispõe o art. 20 e 21 da lei 14.113/2020,
que trata acerca do Fundeb e seu processamento.
CAPÍTULO II - DO REGIME DA LICITAÇÃO
2.1. A presente licitação obedecerá ao tipo de "Maior Oferta" e a contratação se dará sob o regime de Execução Indireta através da
concessão de direito para exploração dos serviços objeto desta licitação por 33 (trinta e três) meses.
CAPÍTULO III - DO VALOR MÍNIMO
3.1. Para efeito de apresentação da proposta comercial e julgamento da licitação, o valor mínimo ofertado ao MUNICÍPIO de Muquém
do São Francisco pela prestação dos SERVIÇOS deve ser de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais).
CAPÍTULO IV - DA PARTICIPAÇÃO
4.1.

Somente poderão participar deste Pregão as instituições financeiras, que detenham atividade pertinente e compatível com o

objeto deste Pregão, devidamente autorizadas pelo BACEN a prestar os SERVIÇOS objeto desta licitação, de acordo com a legislação
aplicável e que preencherem as condições deste Edital.
4.2.

Não poderão participar desta Licitação, pessoas jurídicas que sejam consideradas inidôneas ou suspensas por qualquer Órgão

ou Entidade Governamental do Município, que estejam concordatárias ou com falência decretada ou, ainda, que não tenham
cumprido, integralmente, contratos anteriormente firmados ou que, embora ainda vigendo, se encontrem inadimplentes com qualquer
das obrigações assumidas com o Município de Muquém do São Francisco/BA
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4.2.1. Ficarão impedidas de participar:
a)

Empresas cujos dirigentes ou gerentes tenham qualquer vínculo empregatício com o contratante, respeitando odisposto no inciso

III, do artigo 9º, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93;
b)

As pessoas enquadradas no art. 9º da Lei nº 8.666/93.

4.2.2. É vedada a participação de empresas reunidas em consórcio, ou agrupamento de pessoas físicas ou jurídicas qualquer que
seja sua forma de constituição.
4.3.

É vedada a representação de qualquer pessoa jurídica, neste Pregão, por mais de um preposto, bem como é proibido a um

único preposto, representar mais de uma licitante.
4.4.

Mediante a prévia e expressa comunicação e aprovação pelo MUNICÍPIO, será facultada ao LICITANTE VENCEDOR a

realização de convênios com outras instituições financeiras, para a perfeita consecução dos SERVIÇOS, observado o disposto no item
4.2 deste EDITAL e mantida a responsabilidade integral do LICITANTE VENCEDOR perante o MUNICÍPIO por suas obrigações
previstas no CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
CAPÍTULO V - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
5.1. Os elementos que compõem a PROPOSTA DE PREÇO serão apresentados em 01 (uma), vias, em 01 (um) envelope pardo,
lacrado, o qual deverá conter na parte frontal:
-

Número e Objeto desta Licitação;

-

Razão Social do Proponente e CNPJ do Interessado;

-

Identificação: ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇO.

5.2. Os elementos que compõem a HABILITAÇÃO, devidamente ordenados e encadernados (sugestão), serão apresentados em 1
(um) envelope pardo, lacrado, o qual deverá conter na parte frontal:
-

Número e Objeto desta Licitação;

-

Razão Social o proponente e CNPJ do Interessado;

-

Identificação: ENVELOPE 02 - HABILITAÇÃO.

CAPÍTULO VI - DO PROCEDIMENTO
6.1. No horário, dia e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, os interessados apresentarão, inicialmente, e em separado dos
envelopes, os credenciamentos dos respectivos representantes legais, que deverão obedecer às disposições deste item, juntamente
com a sua carteira de identidade ou outro documento oficial de identificação que contenha foto.
6.1.1. Os credenciamentos deverão ser apresentados sob a forma de procuração por instrumento público ou particular, da qual
constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no item 6.1.2, que comprove
os poderes do mandante para a outorga.
6.1.2. Os licitantes que se fizerem representar por titulares da empresa, comprovarão esta condição por instrumento de constituição
devidamente arquivado no Órgão competente ou certidão, ou ainda, no caso de sociedade por ações com o documento comprobatório
da eleição de seus administradores, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura.
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6.1.3. No caso do representante ser de nacionalidade estrangeira, deverá ser apresentada em acréscimo, a prova de sua permanência
legal no país.
6.2.

Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos requisitos

de habilitação, de acordo com o estabelecido no Anexo deste Edital e, em envelopes separados a proposta de preços e os documentos
de habilitação.
6.3.

Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrado o credenciamento e, por conseqüência, a possibilidade de

admissão de novos participantes no certame.
6.4.

A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo

desclassificadas as propostas:
a)

Cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no Edital;

b)

Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes.

6.4.1 No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao valor total
orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas
serão consideradas para apuração do valor da proposta.
6.4.2. Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.
6.5 As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:
a) Seleção da proposta de maior oferta e as demais com preços até 10% (dez por cento) inferiores àquela;
b)

Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que

apresentarem as maiores ofertas, até o máximo de 3 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas
empatadas, independentemente do número de licitantes.
6.5.1. Para efeito de seleção será considerado o preço total ofertado.
6.6. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances verbais de forma seqüencial, a
partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de
empate de preços.
6.6.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aosdemais empatados,
e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.
6.7.

Os lances deverão ser formulados em valores distintos e crescentes, superiores à proposta de maior valor, observada a

diferença mínima entre os lances definida pelo pregoeiro.
6.8.

A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação

de lances.
6.9.

Encerrada a etapa de lances, as propostas serão classificadas com seus últimos valores ofertados.

6.10. O Pregoeiro poderá/deverá negociar com o autor da oferta de maior valor com vistas ao aumento da oferta.
6.11. Após a negociação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da maior oferta, decidindo motivadamente arespeito.
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6.11.1- A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das propostas, apurados
mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante.
6.11.2 – O licitante vencedor terá um prazo Máximo de 72 horas a contar após a negociação com o pregoeiro paraapresentar a proposta
preço final detalhada, por escrito.
6.12. Considerada aceitável a oferta de maior preço, será aberto o Envelope nº 2, contendo os documentos dehabilitação de
seu autor.
6.13. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser saneadas na sessão pública
de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:
a)

Substituição e apresentação de documentos, ou; Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.

6.13.1 A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio
eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.
6.13.2 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação.
Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pelaverificação, a licitante será inabilitada.
6.14. Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no subitem 8.4.1 do capítulo VIII, o Pregoeiro, se necessário,
diligenciará junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do Município.
6.15. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora
do certame.
6.16. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta
subseqüente de maior preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em
caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitávelcujo autor atenda
os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
6.17. O Pregoeiro reserva-se ao direito de, em qualquer época ou oportunidade proceder diligências destinadas a complementar ou
esclarecer a instrução do processo, não aceitando, entretanto, a juntada de qualquer documento exigido neste Edital e não apresentado
na época oportuna, nem suplementos estranhos a sua natureza, ressalvados os casos previstos no item 6.13.
6.18. A ausência do representante do interessado nas reuniões implicará na plena concordância com as decisões que venham a ser
tomadas, não lhe cabendo em hipótese alguma, direito a impugnação.
CAPÍTULO VII - DA PROPOSTA DE PREÇOS
7.1.

A PROPOSTA COMERCIAL, a ser apresentada no Envelope n° 2, deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou

impressa por meio eletrônico, em papel timbrado do LICITANTE, sem conter quaisquer alternativas, emendas, ressalvas, rasuras ou
entrelinhas, devendo conter:
7.1.1 Identificação do LICITANTE com razão social, endereço, número do CNPJ, assinatura do representante legal e referência ao
presente PREGÃO;
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7.1.2 O valor ofertado ao MUNICÍPIO pela prestação dos SERVIÇOS pelo período de 01 (um) anos de execução do CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, a ser pago nas condições estabelecidas neste EDITAL;
7.1.3 Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da data de entrega dos envelopes;
7.1.4 O valor ofertado ao MUNICÍPIO, pela prestação dos SERVIÇOS, em reais, em uma única parcela, que não poderá ser inferior
ao estipulado no item 3 deste Edital.
7.1.5 Declaração de que o LICITANTE oferecerá, sem qualquer custo para todos os servidores e empregados do MUNICÍPIO, durante
toda a vigência do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, cartão de débito sem limitação de número de saques, isenção da
taxa de abertura e manutenção da conta e 01 (uma) transferência viaDOC ou TED por mês, consulta de saldos sem limite, aplicação
e resgates sem limite, pagamento de contas via Internet sem limite, assim como isenção de 01 (um) extrato semanal através da rede
de caixas automáticos, nos termos da Resolução nº 3.402/2006 do Banco Central.
7.2

O modelo da PROPOSTA COMERCIAL deverá ser aquele constante do Anexo deste EDITAL.

7.3

O LICITANTE é inteiramente responsável pela elaboração de sua PROPOSTA COMERCIAL, devendo fazê- la com base nas

informações constantes do EDITAL e de seus Anexos, não sendo aceitas, sob qualquer hipótese, alegações posteriores de cotações
errôneas ou incompletas ou desconhecimento de informações concernentes aos SERVIÇOS.
7.4

Será vencedor o LICITANTE que apresentar, em sua PROPOSTA COMERCIAL, a ser complementada na etapa de lances

verbais, se houver, a melhor proposta financeira ao MUNICÍPIO, constante da oferta de maior valor pela contrapartida negocial.
CAPÍTULO VIII – HABILITAÇÃO
8.1.

Os documentos do Envelope 02 – HABILITAÇÃO, deverão ser encabeçados por índice relacionando todos eas folhas em que

se encontram cada um, apresentado em 01(uma) via, sem emendas ou rasuras, na forma do original, autenticados por qualquer
processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou, excepcionalmente, por qualquer membro da Equipe de Apoio ou Pregoeiro
ou, ainda, publicação em órgão da Imprensa Oficial, podendo, entretanto, o Pregoeiro solicitar a exibição dos originais para conferência,
obedecida a seguinte ordem:
8.1.1 - Documentação Relativa a Habilitação Jurídica
a) Prova de registro, arquivamento ou inscrição na Junta Comercial, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, bem como da investidura dos representantes legais da pessoa jurídica.
a.1)

A prova que trata a alínea anterior, poderá ser feita, no caso de sociedades mercantis, por certidão simplificadaexpedida pela

Junta Comercial e, no caso de sociedades civis, por Certidão em breve relatório expedida pelo Registro Civil de pessoas jurídicas.
b)

Documento comprobatório da condição de instituição financeira devidamente autorizada pelo BACEN a prestar os SERVIÇOS,

em atendimento ao item 4.1 do EDITAL.
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;
8.1.2 - Documentação Relativa à Regularidade Fiscal
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Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (conjunta com Tributos Federais, Dívida Ativa da União e Seguridade Social),
expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em conjunto com a Secretaria da Receita Federal, ou outra equivalente, na
forma da lei;
9.2.2.1 A unificação das certidões negativas está prevista na Portaria MF nº 358, de 05/09/2014, alterada pela Portaria MF nº 443, de
18/10/2014;
9.2.2.2 Em referência aos subitens 11.2.3 e 11.2.3.1 serão somente para as certidões emitidas a partir do dia 03/11/14, as anteriores
ainda deverão ser apresentadas em separado, ou seja, Certidão de Débitos Federais e relativa ás contribuições previdenciárias.
9.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, através da apresentação de Certidão de Regularidade de Tributos
Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda, ou outra(s) equivalente(s), na forma de lei;
9.2.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através da apresentação de Certidão de Regularidade de Tributos
Municipais, expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda, ou outra(s) equivalente(s), na forma de lei;
9.2.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, através do Certificado de Regularidade de
Situação - CRS.
9.2.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas – CNDT, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, redação dada pela Lei Federal nº 12.440 de 07de julho de 2011.
8.1.3 - Documentação Relativa a Qualificação Econômico-Financeira
a) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor ou pelos cartórios de registro de falências e concordatas e
protestos da sede da pessoa jurídica, emitidas com a antecedência máxima de 30(trinta) dias da data limite fixado para entrega dos
documentos ou com prazo de validade expresso;
b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais, quando encerrado há mais de três meses da data fixada para recebimento dos envelopes.
1.

A boa situação da empresa será comprovada através do índice de que mede a solvência dos bancos, denominado índice
de Basileia, devendo ser comprovado o índice mínimo de 11%, de acordo com a seguinte fórmula, preferencialmente, com
memória de cálculo apresentada pelo licitante:

IB =PR x100/(PRE /fatorF) Onde:
IB = Índice de Basileia ou Índice de Adequação de Capital; PR = Patrimônio de Referência; PRE = Patrimônio de
Referência Exigido; Fator F = 0,11
2.

A relação entre o Patrimônio de Referência (PR) e os riscos ponderados -Patrimônio de Referência Exigido (PRE) obedecem
à regulamentação em vigor. A relação mínima exigida é dada pelo fator F, de acordo com a Resolução do CMN nº 3.490,
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de 29 de agosto de 2007 e Circular do BC n°3.360, de 12 de setembro de 2007 e demais normas aplicáveis.
- Documentação Relativa à Qualificação Técnica

8.1.4
a)

Declaração, conforme modelo do Anexo VII, se comprometendo a apresentar, caso seja declarada vencedora docertame,

até a data da assinatura do contrato, como condição para prestar os serviços, os seguintes documentos:
a.1)

Declaração do LICITANTE indicando os profissionais, em número mínimo de 02 (dois), que integrarão a equipe técnica do

LICITANTE responsável pelo relacionamento com os técnicos do MUNICÍPIO, contendo nome, CPF, função que exerce cada um dos
membros de tal equipe;
8.2.

- Em qualquer hipótese, fica esclarecido que a PREFEITURA poderá exigir da(s) empresa(s) vencedora(s), para a outorga de

adjudicação, a apresentação dos documentos relacionados neste Edital cuja validade tenham expirado.
8.3.

- A não apresentação dos elementos exigidos neste Capítulo VIII, ensejará a inabilitação do concorrente.

8.4.

- O LICITANTE deverá apresentar, ainda, para fins de HABILITAÇÃO, declaração, em conformidade com o modelo estabelecido

pelo Decreto Federal nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, de que o LICITANTE cumpre o estabelecido na Lei Federal n° 9.854, de
27 de outubro de 1999, relativo à exploração de trabalho infantil, de acordo com o inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal,
conforme modelo constante do anexo V deste EDITAL.
8.5.

- Os documentos cujo prazo de validade não esteja fixado, terão o prazo de 60(sessenta) dias a partir de sua emissão;

8.6.

- Os documentos emitidos via internet por órgãos ou entidades públicas e suas cópias reprográficas dispensam a necessidade

de autenticações e, em caso de não apresentação ou deficiência nas informações constantes no documento apresentado, eles poderão
ser obtidos via internet durante a sessão. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos de informações no momento da verificaçãoda habilitação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os
documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado.
CAPÍTULO IX - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS.
9.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes, as empresas interessadas no certame poderá solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão Presencial em pauta.
9.1.1 Decairá do direito de impugnar os termos do edital perante a administração o licitante que não o fizer até o 2º dia útil que anteceder
a assentada (art. 41, § 2º da Lei 8.666/93, com alteração feita pela Lei 8.883/94).
9.1.2 Vale lembrar que, a aceitação dos termos desse edital sem objeção alguma, e que venha apontar, depois do julgamento, falhas
ou irregularidades, hipótese em que tal comunicação de forma alguma terá efeito de recurso.
9.1.3 Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar o ato convocatório por irregularidades na aplicação dessa Lei, devendo
protocolar no prazo indicado no subitem 10.1, e devendo a Administração julgar e responder em até um dia útil (art. 41, § 1º da Lei
8.666/93).
9.1.4 Na contagem dos prazos será excluído o dia de começo e incluído o dia final, prorrogando-os automaticamente, para o primeiro
dia útil subsequente, quando recair em data em que não haja expediente No Município de Muquém do São Francisco/BA.
9.2 Não serão concedidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnações, vencidos os respectivos prazos legais.
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9.3 Os

esclarecimentos

deverão

ser

dirigidos

ao

Pregoeiro

no

prazo

decadencial,

via

email::

licitacao@muquemdosaofrancisco.ba.gov.br no portal https://www.muquemdosaofrancisco.ba.gov.br .
9.4 As providências e impugnações deverão ser protocoladas no prédio sede da Prefeitura Municipal de Muquém do São
Francisco/BA, no endereço acima indicado no preâmbulo desse edital, vedado o envio via fax ou e-mail.
9.5 E caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição e ofertar respostas até às 17h00min horas do dia 13/12/2021;
9.5.1 Na ocorrência de decretação de ponto facultativo no município de MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO/BA, a data acima citada
passará para o primeiro dia útil subsequente a data marcada para a sessão.
9.6 Acolhida à petição contra o ato convocatório, desde que haja procedência, serão designadas nova data para realização do
certame, desde que implique na reformulação da proposta financeira, §4º art.21, da Lei 8.666/93.
9.7 Fica desse já determinado que o Município de MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO/BA não se responsabilizará por endereços ou email’s, errôneos ou incompletos, que dificultem o envio de correspondências ou e-mails, de interesse das licitantes.
No ato de autuação da impugnação é obrigatória a apresentação de CPF ou RG em se tratando de pessoa física ou CNPJ em se
tratando de pessoa jurídica, juntamente com a procuração se for o caso (por documento original ou cópia autenticada).
9.9 Declarado o vencedor, qualquer Licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será
concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, que deverá ser encaminhado à Comissão
Permanente de Licitação no endereço indicado ficando os demais Licitantes desde logo
intimados para apresentar às contra-razões, em igual número de dias, sendo-lhes assegurada vista imediata dosautos.
9.10 Os recursos que forem interpostos, deverão ser protocolados na Prefeitura municpal de Muquém do São Francisc/BA, em horário
de expediente (das 08h00h às 12h00h), não sendo aceitos via postal ou e-mail.
9.11 A ausência de manifestação recursal, imediata e motivada, do Licitante, importará em decadência do direito de recurso,
consequentemente a adjudicação do objeto licitado pelo Pregoeiro ao vencedor, com posterior homologação do resultado pelo Chefe
do Poder Executivo Municipal.
9.12 Qualquer recurso e impugnação contra a decisão do Pregoeiro, não terão efeito suspensivo.
9.7.4 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.7.5 Vale lembrar, conforme fundamento na Lei Federal nº 10.520/2002, que os recursos administrativos somente poderão ser
acionados ao final da sessão, com a declaração dos vencedores.
9.7.6 Decairá do direito de impugnar perante a Administração, nos termos desta licitação, aquele que os aceitando sem objeção, venha
apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades, hipótese em que tal comunicação de forma alguma terá efeito de recurso.
9.7.7 Fica desse já determinado que o Município de MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO/BA não se responsabilizará por endereços ou email’s, errôneos ou incompletos, que dificultem o envio de correspondências ou e-mails, de interesse das licitantes.
9.7.8 Os recursos tempestivamente interpostos serão recebidos com efeito devolutivo e suspensivo, sendo que o seu acolhimento
importará na invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.7.9 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Comissão Permanente Licitação,
licitacao@muquemdosaofrancisco.ba.gov.br no portal https://www.muquemdosaofrancisco.ba.gov.br/na Prefeitura, Pç. Jaime
Oliveira do Amor, s/nº, Centro, de 2ª à 6ª-feira, das 08h30min às 18h00min h, tel. 77 3652-1014. Muquém do São Francisco/BA.
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9.8 No ato de entrega do recurso administrativo é obrigatória a apresentação de CPF ou RG em se tratando de pessoa física
ou CNPJ em se tratando de pessoa jurídica, juntamente com a procuração se for o caso (por documentooriginal ou cópia autenticada).
9.10

A adjudicação será feita por item ou considerando a totalidade do objeto, a critério da Administração.

9.11

Fica garantida à Prefeitura a faculdade de supervisionar, acompanhar, fiscalizar e intervir na execução do objeto desta

licitação, os quais deverão estar de acordo com as especificações técnicas descritas nesse Edital.
9.12 Não havendo a manifestação de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à proponente vencedora, para posterior
homologação do resultado pela autoridade superior.
9.13

Ocorrendo à manifestação da interposição de recurso, após o julgamento, a autoridade superior adjudicará o objeto licitado à

proponente vencedora, homologando em seguida o procedimento licitatório.
9.14

O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, por motivo de fato

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício
ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, não cabendo, às licitantes, direito à indenização em
decorrência da anulação do procedimento licitatório.
9.15

À Prefeitura fica reservado o direito de paralisar ou suspender a qualquer momento a execução do objeto, caso haja qualquer

infração das normas legais ou procedimentos aplicados.
9.16

Todas as ordens de fornecimento e/ou comunicações entre a Prefeitura e a Contratada, deverão ser transmitidas por escrito,

em três vias, convenientemente numeradas, uma das quais deverá ficar em poder do transmitente, depois de visada pelo destinatário,
para assim produzir seus efeitos.
9.17

Eleger-se-á o foro da Comarca de Ibotirama, Estado da Bahia, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado

que seja, para dirimir dúvidas e questões oriundas do Contrato.
CAPÍTULO X - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. O LICITANTE VENCEDOR terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para implementar a completa transição dos sistemas atuais
de pagamento existentes no MUNICÍPIO e iniciar a prestação da totalidade dos SERVIÇOS, de acordo com os termos e condições do
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
10.2. Permitir e facilitar a inspeção dos SERVIÇOS e a fiscalização ou supervisão pelo MUNICÍPIO, conforme conveniente e oportuno
ao MUNICÍPIO;
10.3. Comunicar à fiscalização ou à supervisão do MUNICÍPIO a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou
impedir a realização dos SERVIÇOS, no todo ou em parte;
10.4 Responder por danos causados diretamente ao MUNICÍPIO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo MUNICÍPIO;
10.5. O MUNICÍPIO poderá determinar ao LICITANTE VENCEDOR a realização de melhorias na prestação dos SERVIÇOS, mediante
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termo aditivo a ser firmado, caso venha a constatar sua insuficiência, causada por defasagem tecnológica.
10.6. A Instituição deverá possuir sistema informatizado compatível com o do MUNICÍPIO, para que todas as operações sejam
processadas por meio eletrônico e online. Todas as despesas de adaptação, se necessárias, ocorrerão por conta da Instituição
Financeira vencedora.
10.7. Instalar Postos de Atendimento Bancário/correspondente bancário no Município de Muquém do São Francisco para atendimento
dos serviços objeto desta licitação.
CAPÍTULO XI - DA REMUNERAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO
11.1. O pagamento da oferta vencedora será realizado em moeda corrente do País, pelo LICITANTE VENCEDOR, em única parcela,
dentro de, no máximo, 10 (dez) dias a contar da publicação do extrato do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS assinado.
11.2. Não será permitida a utilização de créditos de qualquer natureza para fins de pagamento dos valores ofertados pelo LICITANTE
VENCEDOR no presente PREGÃO para contrapartida negocial.
11.3. O não pagamento dos valores devidos na data estabelecida ensejará a rescisão de plano, independentemente de notificação ou
aviso, chamando-se o segundo classificado, sem prejuízo de reputação das sanções cabíveis.
CAPÍTULO XII - DA GARANTIA E SANÇÕES.
12.1. Fica estabelecido o percentual de 2% (dois por cento) ao mês sobre o total da oferta do LICITANTE VENCEDOR, a título de
multa por atraso na implantação dos SERVIÇOS, limitado a 20% (vinte por cento) do valor de tal oferta, após o qual o CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS poderá ser rescindido pelo MUNICÍPIO, sujeitando-se o LICITANTE VENCEDOR às penalidades
previstas neste EDITAL, no CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e na legislação aplicável.
12.2. Caso o LICITANTE VENCEDOR deixe de cumprir quaisquer obrigações assumidas, infrinja os preceitos legais ou cometa
fraudes, por qualquer meio, no curso do presente Pregão, ficará sujeito, proporcionalmente à gravidade da infração, às sanções
previstas no CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e no artigo 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
CAPÍTULO XIII - DA FISCALIZAÇÃO
13.1. A Prefeitura poderá, em qualquer ocasião, exercer a mais ampla fiscalização do objeto desta licitação, reservando-se o direito
de rejeitá-los a seu critério, quando não forem considerados satisfatórios.
13.2. A fiscalização será realizada pela SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, e, não eximirá a contratada das responsabilidades
previstas no Código Civil e danos que vier a causar à Administração, seus bens ou a terceiros, sejapor atos seus, de seus funcionários
ou prepostos, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.
CAPÍTULO XIV - FORMA DE CONTRATAÇÃO
14.1. A execução dos trabalhos licitados será feita mediante contrato e de acordo com as condições estabelecidas na minuta padrão
que acompanha este Edital, podendo ser incorporadas ao contrato, independente de transcrição, quaisquer novas condições
específicas ou exigências da Prefeitura, desde que não fujam ao objeto do contrato.
14.2. Homologado o resultado da Licitação, a empresa vencedora será convidada e/ou informada por escrito pela Prefeitura, para a
formalização da assinatura do instrumento contratual.
14.3. Se o vencedor não comparecer dentro do prazo de até 5 (cinco) dias da respectiva convocação, a PREFEITURA poderá
adjudicar aos outros licitantes classificados por ordem de valores maiores e exigências outras previstas neste Edital, se assim preferir
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ou não houver tempo para a realização de nova licitação, tudo de acordo comas regras do Art. 64 e seguintes da Lei Federal nª 8666/93
e suas alterações.
14.4. Será lavrado o Termo de Contrato com o licitante vencedor, de forma distinta, cujo Contrato terá vigência de 12 (doze) meses
a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da lei.
CAPÍTULO XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. A presente Licitação poderá ser anulada por ilegalidade ou revogada por conveniência e oportunidade administrativa, sem que
assista aos licitantes o direito a qualquer reclamação ou indenização.
15.2. Não poderão participar desta licitação empresas em consórcio, grupos ou associações.
15.3. Ficam reservadas a PREFEITURA, no âmbito administrativo, o direito e a autoridade para dirimir dúvidas, bem como resolver
todo e qualquer caso similar não previsto no Edital, nas especificações, nos projetos, nas normas, nos regulamentos e em tudo mais
que, de qualquer forma relacione-se direta ou indiretamente, com a contratação em questão.
15.4. A apresentação da proposta implica, por parte do licitante, na aquiescência irrestrita a todas as obrigações dele constantes,
inclusive dos seus anexos.
15.5. O Município não admitirá qualquer ato praticado com intuito de frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer
outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o objetivo deobter para si ou para outrem, vantagem
decorrente da adjudicação do objeto da licitação.
15.6. Os licitantes são responsáveis pelas propostas apresentadas, inclusive na etapa de lances verbais, obrigando-se em todos os
seus termos e não cabendo desistência posterior. A desistência posterior, por motivo não aceiro pelo Município, será considerada crime,
ensejando ao seu autor a aplicação das medidas legais e punições cabíveis.
15.7. Não havendo expediente na PREFEITURA no dia determinado para a realização desta licitação, a mesma ficará
automaticamente transferida para o primeiro dia útil seguinte, no mesmo horário.
15.8. Quaisquer esclarecimentos referentes ao presente Procedimento, poderão ser obtidos no horário normal de expediente da
PREFEITURA, obedecendo os prazos previstos neste Edital, com a Pregoeiro e sua equipe de apoio, e-mail:
licitacao@muquemdosaofrancisco.ba.gov.br no portal https://www.muquemdosaofrancisco.ba.gov.br/na Prefeitura, Pç. Jaime Oliveira
do Amor, s/nº, Centro, de 2ª à 6ª-feira, das 08h30min às 18h00min h, tel. 77 3652-1014. Muquém do São Francisco/BA.
CAPÍTULO XVI – ANEXOS
Anexo I – Termo de Referência.
Anexo II – Minuta de Contrato
Anexo III - Minuta de Credencial Declaração art. 27 da Lei 8.666/93
Anexo IV – Declaração de atendimento das condições de habilitação
Anexo V – Declaração art. 27 da Lei 8.666/93
Anexo VI – Declaração da relação dos responsáveis;
Anexo VII – Modelo de elaboração da proposta comercial.

Muquém do São Francisco/BA, 17 de março de 2022.
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GILMARIA RIOS PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeita Municipal de Muquém do São Francisco-BA

ANEXO I -TERMO DE REFERÊNCIA
1.

OBJETO:

1.1.

Contratação de instituição financeira pública ou privada, devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil, para prestação

de serviços bancários na operacionalização da folha de pagamento, bem como processamento e gerenciamento de créditos dos
agentes públicos e servidores públicos em geral do Município de MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO/BA, sem ônus para a contratante,
pelo prazo de 33 (trinta e três) meses.
1.2.

Será assegurado aos servidores o direito de transferir os valores depositados em conta salário para outra conta de instituição

Bancária diferente e da qual os mesmos sejam titulares, sem custos, nos termos da Resolução nº 3.402/2006 do Banco Central.
1.1

.1- COM EXCLUSIVIDADE:

Os créditos a serem lançados nas contas dos servidores, nos termos deste edital, serão os valores líquidos das folhas de pagamento
mensal, 13º salário, férias e demais créditos originários da relação de emprego entre o servidor, o Município e os demais órgãos da
Administração.
O MUNICÍPIO, só não estará obrigado a disponibilizar o processamento da folha de pagamento, conforme descrito no item
anterior, quando houver algum dispositivo legal que o proiba, como por exemplo o que dispõe o art. 20 e 21 da lei
14.113/2020, que trata acerca do Fundeb e seu processamento.
O Município enviará a relação dos servidores contendo os dados desejados pelo licitante vencedor, com antecedência de 02 (dois)
dias úteis da data do crédito, no caso de pagamento mensal.
O Município determinará a data dos créditos, disponibilizando os recursos financeiros com antecedência de um dia útil. O Município
não se responsabilizará, em nenhuma hipótese, na relação havida entre Instituição Financeira e o Servidor, referente a operações de
crédito, venda e compra de produtos bancários ou qualquer outra negociação que envolva as duas partes, ficando assim isenta de
qualquer ação movida por qualquer das partes. A prestação dos serviços não implicará em qualquer custo por parte do Município.
A Instituição Bancária não cobrará tarifas bancárias sobre a conta mantida em nome dos Órgãos da Administração Direta do Município
de Muquém do São Francisco/BA.
2- COM PREFERÊNCIA:
Os serviços que se enquadrem na hipótese de “preferência”, poderão deixar de ser fornecidos pelo Contratado desde que a
Administração manifeste tal intenção, mediante ato administrativo, de natureza discricionária.
3.

JUSTIFICATIVA:

3.1.

Necessidade de operacionalizar o pagamento dos créditos provenientes da folha de pagamento dos Servidores da

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO/BA, por meio de instituição Bancária que ofereça serviços com
qualidade.
4.

CONTRATAÇÃO:
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4.1.

Muquém do São Francisco

A contratação dos serviços de processamento e operacionalização da folha de pagamento dos servidores da PREFEITURA

MUNICIPAL DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO/BA, será precedida de licitação pública, na forma de PREGÃO PRESENCIAL, pelo
critério de maior oferta de preço, com fundamento no inciso XXI do artigo 37da Constituição da República Federativa por meio de
instituição Bancária que ofereça serviços com qualidade.
5.

DESCRIÇAO DO OBJETO:

5.1

Em caráter de exclusividade na folha de pagamento em que a instituição vencedora prestará todos os seus serviços de

atendimento disponivel (agencia, posto de antendimento e correspondente bancario).
5.1.1

Centralização e processamento de créditos da folha de pagamento gerada pela Prefeitura Municipal de Muquém do São

Francisco/BA, a serem creditados em conta de titularidade de seus servidores, no Banco contratado, em D – 1, considerando “D” o dia
da centralização e processamento de créditos da folha de pagamento e “-1”, considerando o dia anterior ao dia da centralização e
processamento de créditos da folha de pagamento.
5.1.2

A instituição financeira contratada deve assegurar, sem ônus para a contratante e seus servidores, a faculdade de transferência,

com disponibilidade no mesmo dia, dos créditos para conta de depósitos de titularidade dos beneficiários, por eles livremente abertas
em outras instituições financeiras, em conformidade com artigo 2º da Resolução 3.402/2006 do Banco Central.
5.2

Sem caráter de exclusividade:

5.2.1

Concessão de crédito aos servidores da Prefeitura Municipal de Muquém do São Francisco/BA, mediante consignação em folha

de pagamento.
6.

CRITÉRIO PARA AFERIÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA:

6.1.

Com a finalidade de aferição da Proposta mais vantajosa à Administração, a PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUÉM DO SÃO

FRANCISCO/BA ,adotará como critério a maior oferta de Preço, referente aos serviços de processamento e gerenciamento da Folha
de Pagamento, pelo período de 12 (doze) meses.
7.

INFORMES NECESSÁRIOS À FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS:

7.1.

Serviços de processamento e gerenciamento da folha de pagamento;

7.1.1. O valor mínimo ofertado foi definido a partir de pesquisa de preço, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) em uma
única parcela, com pagamento em até 10(dez) dias corridos após a publicação do extrato do contrato assinado.
7.1.2. O valor ofertado deverá ser líquido, não cabendo à contratada a retenção de parcela ou percentual a qualquer título.
7.1.3. Os servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISO/BA recebem o salário até 5° dia útil de cada
mês.
7.1.4. Os servidores recebem o 13° (décimo terceiro) salário normalmente no dia 20 (vinte) de dezembro.
7.1.5 QUANTITATIVO DE SEERVIDORES ATIVOS
SERVIDORES ATIVOS
VÍNCULO

QUANTIDADE

Estatutários Efetivos

425

Comissionados

50
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Agentes Políticos

02

TOTAL

477
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8.

FORMA E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

8.1.

A CONTRATADA deverá efetuar o recolhimento do valor ofertado em até 10 (dez) dias corridos da data de assinatura do

contrato, mediante ordem Bancária creditada na conta da PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO – BA, na
conta indicada pelo Município no Contrato.
9.

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:

9.1.

PRODUTOS E TARIFAS:

9.1.1. A CONTRATADA poderá disponibilizar, no mínimo, a franquia de serviços Bancários essenciais com isenção de tarifas da
resolução 3.919/10 do CMN – Conselho Monetário Nacional.
10.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

10.1.

Efetuar os pagamentos de salários de seus servidores através da CONTRATADA.

10.2.

Informar sempre que solicitado pela CONTRATADA, o saldo da margem consignável dos salários, por ocasião da solicitação

de empréstimos;
10.3.

Enviar a relação nominal de servidores, contendo os valores líquidos a serem creditados, bem como os demais necessários

solicitados pela CONTRATADA, com antecedência mínima de 02(dois) dias úteis da data para o pagamento dos salários.
10.4.

Garantir as informações e documentação necessária à execução dos serviços por parte da CONTRATADA, com a exclusão de

servidores;
10.5.

Disponibilizar os recursos financeiros no dia do pagamento dos servidores, através de depósito em Conta salário, TED –

Transferência Eletrônica Disponível ou mediante a apresentação de cheque administrativo nominal a CONTRATADA, sendo vedada a
transferência antecipada de recursos financeiros para as instituições financeiras privadas por constituírem disponibilidade de caixa, cujo
depósito deve ocorrer, exclusivamente, em instituições financeiras oficiais (públicas), conforme o §3º do artigo 164 da Constituição
Federal e artigo 43 da Lei 101/2000.
10.6.

O CONTRATANTE comprometendo-se a acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do CONTRATADO por intermédio

do Diretor do Departamento de Administração, o qual poderá designar responsável do Departamento de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal de Muquém do São Francisco/BA-BA, o qual designará o competente gestor.
10.7.

Prestar todo o apoio necessário a CONTRATADA para que seja alcançado o objeto do termo em toda a sua extensão.

11.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1.

Promover a abertura de contas dos servidores do contratante, na modalidade conta salário/e o corrente, efetuando a coleta de

dados, documentos e assinaturas necessários, no local e horário de trabalho (dentro do horário de atendimento Bancário).
11.2.

Ter sistema informatizado compatível com o contratante, de forma a possibilitar que todas as operações sejam por meio

eletrônico e online, sendo que no caso de incompatibilidade, todas as despesas necessárias para tal adaptação correrão por conta da
contratada.
11.3.

Efetuar os créditos dos pagamentos nas contas dos servidores, sem qualquer custo, em Conformidade com as informações

repassadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO-BA.
11.4.

Respeitar o limite da margem consignável dos salários de concessão de empréstimos aos servidores, solicitando para tal as
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informações necessárias ao Departamento de Pessoal da PREFEITURA MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO-BA.
11.5.

Responsabilizar-se por eventuais danos que vier a causar à PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO-

BA.- ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.
11.6.

Apresentar previamente à PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO-BA.UMA TABELA com franquia

mínima de serviços com isenção de tarifas, a partir da resolução PRCEN n° 3919/10 e demais serviços e produtos com suas respectivas
tarifas.
11.6.1. A licitante deverá atualizar constantemente seus serviços e produtos no sentido de alcançar para os servidores municipais o
melhor benefício dentre os serviços e produtos oferecidos pelos Bancos.
11.6.2. A licitante não cobrará tarifas sobre as constas mantidas em nome da Prefeitura e a movimentação da mesma durante a vigência
do contrato em relação ao objeto da presente licitação. O pagamento dos servidores municipais não implicará em qualquer custo para
o município.
11.7.

Apresentar um plano de Prestação de serviços, contendo a apresentação da instituição, argumentação relativa à forma como

pretende prestá-los, em especial quanto ao atendimento aos servidores das unidades regionais, benefícios adicionais oferecidos em
condições especiais de empréstimos e financiamentos.
11.8.

Responder por todos os impostos, taxas, seguros e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre os

respectivos serviços a serem prestados.
11.9.

Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

11.10. Reparar ou corrigir, dentro do prazo estipulado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO-BA., os
eventuais vícios, defeitos ou incorreções constatados pela fiscalização dos serviços.
11.11. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO-BA., não assume, inclusive para efeitos da Lei 8.078/1990
– Código de proteção e Defesa do Consumidor, qualquer responsabilidade pela atividade exercida pela Contratada.
11.12. A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO-BA., não assume qualquer responsabilidade pelos
compromissos assumidos por seus servidores.
11.13. É vedada a subcontratação de outra instituição financeira, mesmo que seja sua controlada ou controladora, para a execução
total ou parcial dos serviços, objeto desta licitação.
11.14. Efetuar o pagamento de impostos e eventuais multas aplicadas por autoridade federal, estadual ou municipal, relacionados com
a atividade explorada.
11.15. Não haverá qualquer solidariedade entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO-BA e a
CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas e Previdenciárias de seus empregados, cabendo a ele assumir, de
forma exclusiva, todos os ônus advindos da relação empregatícia.
11.16. A critério da Instituição Financeira, manter, ou não, vigilância armada durante o horário de funcionamento do expediente
Bancário, sem custos ao município.
11.17. A instituição financeira contratada deve assegurar a faculdade de transferência (PORTABILIDADE), com disponibilidade no
mesmo dia, dos créditos para conta de depósitos de titularidade dos beneficiários, por eles livremente abertas, em conformidade com
artigo 2° da Resolução 3.402/2006 do Banco Central.
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12.

PRAZO PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS/ ATIVIDADES

12.1.

Serviços de processamento e gerenciamento da Folha de Pagamento;
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12.1.1. A CONTRATADA deverá iniciar os serviços no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da assinatura do contrato.
13.

PRAZO DE VIGÊNCIA

13.1.

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato.

13.2.

O TERMO DE CONTRATO está sujeito à rescisão nos termos dos artigos 77,78 e 79 da Lei 8.666/93 e suas alterações

posteriores.
14.

APLICAÇÕES DE MULTA E DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO

14.1.

O atraso no pagamento do valor ofertado, nas condições estabelecidas no Edital acarretará multa diária de

TABELA DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO-BA
– Servidores :
A folha de pagamento dos servidores do Município de MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO, Estado da Bahia no que tange à sua
distribuição quantitativa, é representada pelo quadro a seguir:
Tabela 1.1 – Servidores:

1.2

Dos quantitativos acima verificou-se as seguintes movimentações financeiras da folha de pagamento salarial no último

mês:
TABELA 1.2 – Movimentação Financeira
Mês

Bruto

Líquido

Fevereiro/2022

R$ 1.373.875,92

R$ 1.028.300,49

1.3 Novos órgãos, entidades ou fundos que vierem a ser criados durante a vigência do contrato e que satisfaçam asexigências
do presente edital, passarão, automaticamente, a fazer parte do mesmo.
1.4. PIRÂMIDE SALARIAL
VÍNCULO

QUANTIDADE

Estatutários Efetivos

425

Comissionados

50

Agentes Políticos

02

TOTAL

477

Atenciosamente,
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ANDREY DOS SANTOS OLIVEIRA
SEC. MUN. DE GESTÃO BANCÁRIA E TESOURARIA
Portaria nº 147/2021

ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS E OUTRAS AVENÇAS, QUE ENTRE SICELEBRAM O MUNICÍPIO
DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO/BA E .....................................................
O MUNICÍPIO DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO, pessoa Jurídica de direito público, CNPJ. 16.440.778/0001-51, situada na
Praça Jaime Oliveira do Amor, s/nº, nesta cidade de Muquém de são Francisco – Estado da Bahia, neste ato representada pelo
Prefeito, senhora GILMARIA RIOS PEREIRA ARAÚJO, brasileira, maior, casada, Funcionária pública, inscrita no CPF nº
890.110.905-00 e portadora do RG nº 07418869-01 SSP/BA, residente na Rua Artur Magalhães, S/N Centro de Muquém do São
Francisco / BA, doravante denominado MUNICÍPIO/ CONTRATANTE e do outro lado ..............................................
..............................................., instituição financeira sob a forma de empresa .........................., dotada de personalidade
jurídica de direito privado,

inscrita no CNPJ/MF sob

o

no.

....................................,

com

sede

em

........................................................., doravante denominada ............................., neste ato representada pelo ....................., ,
.................................., , portador da Carteira de Identidade nº. ................................., SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob nº , e pelo
Gerente Geral da Agência ......................... /BA, .................................... ........................, ........ ....................., portador da
Carteira de Identidade n.º ......................................., SSP/BA e CPF/MF n.º ..................................... ...., firmam o presente
CONTRATO de Prestação de Serviços Financeiros e outras avenças, doravante denominado apenas CONTRATO, sujeitando-se o
MUNICÍPIO e às normas disciplinares da Lei Federal no. 10.520/02 c/c 8.666/93 e suas alterações, e demais legislações aplicáveis,
mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO
O presente CONTRATO tem por objeto a prestação, pela ............................, dos seguintes serviços ao MUNICÍPIO:
I – Em caráter de exclusividade:
a) Centralização e processamento de créditos provenientes de 100% (cem por cento) da folha de pagamento gerada pelo
MUNICÍPIO, que hoje representa -------- servidores, lançados em contas correntes individuais do funcionalismo público na
........................, abrangendo servidores ativos e inativos, pensionistas e estagiários, ouseja, qualquer pessoa que mantenha ou venha
a manter vínculo de remuneração com o MUNICÍPIO, seja recebendo vencimento, salário, subsídio ou proventos e pensões,
denominados, doravante, para efeito deste instrumento, CREDITADOS, em contrapartida da efetivação de débito na conta corrente
do MUNICÍPIO;
b) Centralização e processamento de todas as movimentações financeiras de pagamento a credores, incluindo fornecedores, bem
como de quaisquer pagamentos ou outras transferências de recursos financeiros feitos pelo MUNICÍPIO a entes públicos ou privados,
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a qualquer título, excetuando-se os casos em que haja previsão legal, contratual ou judicial para manutenção e movimentação dos
recu Disponibilização do banco de dados dos servidores do MUNICÍPIO da administração direta e indireta, ativos e inativos, contendo
todas as informações cadastrais. As informações serão utilizadas apenas para fins de cumprimento do objeto contratual;
c) Concessão de crédito aos servidores ativos, inativos, e pensionistas da Prefeitura Municipal de Muquém do São Franciso /BA e
órgãos da Administração Direta e Indireta, mediante consignação em folha de pagamento, atendidos os requisitos e pressupostos
regulamentares de ordem interna da .................
Parágrafo Primeiro – O presente CONTRATO terá âmbito nacional, com a garantia de rede arrecadadora composta de todas as
agências e postos de atendimento on-line da ................................................................... , situados no Brasil.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO
A prestação de serviços consubstanciada no presente instrumento foi objeto de processo licitatório, Modalidade PREGÃO, nº /2022,
de acordo com o disposto na legislação vigente notadamente, na lei 10520/09 e Lei nº.8.666/93, a que se vincula este contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO A SER PAGA PELO CONTRATADO
O

pagamento

da

oferta

vencedora

proposta

pela

contrapartida

negociável,

no

valor

de

R$

(
.................................. ), será realizado em moeda corrente do País, pelo CONTRATADO, em única parcela, dentro de, no máximo,
10 (DEZ) dias a contar da publicação do extrato do presente Contrato assinado.
Parágrafo Primeiro – O valor do pagamento deverá ser disponibilizado na Conta Corrente do MUNICÍPIO, a ser indicada pelo
Secretário Municipal da Fazenda.
Parágrafo Segundo – Não será permitida a utilização de créditos de qualquer natureza para fins do pagamento previsto no caput de
Cláusula.
CLÁUSULA QUARTA – DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES
Com vistas ao fiel cumprimento das obrigações aqui assumidas, compromete-se a .....................................................,
vigente este CONTRATO, a:

enquanto

a) Cumprir tempestiva e corretamente

as condições deste CONTRATO, no que concerne a prestação dos serviços listados na Cláusula Primeira, oferecer atendimento e
serviços aos servidores municipais em condições, no mínimo, iguais às ofertadas aos demais clientes da e qualidade

compatível

com o mercado.
b) Manter sistemas operacionais e de informática capazes de bem prover os serviços contratados e fornecer ao

MUNICÍPIO, prontamente, as informações necessárias ao acompanhamento de suas movimentações financeiras e
d) rsos em outras instituições financeiras outras que forem requeridas, de modo a que os serviços sejam prestados dentro

do melhor padrão de qualidade possível.
c)
Garantir aos servidores e empregados públicos do MUNICÌPIO que recebam crédito de salário pela ...................... a isenção
de tarifas para os seguintes serviços: cartão de débito sem limitação de número de saques, isenção da taxa de abertura e manutenção
da conta e 01 (uma) transferência via DOC ou TED por mês, consulta de saldos sem limite, aplicação e resgates sem limite,
pagamento de contas via Internet sem limite, assim como isenção de 01 (um) extrato semanal através da rede de caixas automáticos.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
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Parágrafo Primeiro - O MUNICÍPIO dará preferência à ..................................................................na prestação de serviços não
previstos neste instrumento, em termos a serem pactuados caso a caso, observadas as condições e limitações impostas na legislação
vigente
Parágrafo Segundo – O MUNICÍPIO assume integral responsabilidade, na forma da lei e perante os órgãos fiscalizadores, pela
necessária observância das regras aplicáveis à presente contratação no tocante aos seus aspectos formais, orçamentários e
contábeis e pela adequada aplicação dos recursos desembolsados pela .................... .
Parágrafo Terceiro - Assegurando à ................................................... o direito exclusivo nas dependencias do órgão (Agências, PAB
– Posto de Atendimento Bancário e máquinas de auto-atendimento) em espaços próprios ou de seus órgãosvinculados, o MUNICÌPIO
poderá indicar e colocar à disposição da ................. áreas adequadas para tanto, mediante celebração de contrato específico de
concessão de uso.
Parágrafo Quarto – O MUNICÍPIO compromete-se a não permitir a substituição das unidades da ........................
que tenham sido instaladas em áreas por ele ou por seus órgãos cedidos, por unidades de outras instituições financeiras, enquanto
perdurar a vigência deste contrato.
Parágrafo Quinto - O MUNICÍPIO disponibilizará o banco de dados dos servidores municipais da Administração direta e indireta,
ativos e inativos, contendo todas as informações cadastrais.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
No âmbito da execução do presente Contrato, o CONTRATADO obriga-se a:
a) Permitir e facilitar a inspeção dos SERVIÇOS e a fiscalização ou supervisão do CONTRANTE, conforme conveniente e oportuno
ao CONTRATANTE, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados;
b) Comunicar à fiscalização ou à supervisão do CONTRANTE a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou
impedir a realização dos SERVIÇOS, no todo ou em parte;
c) Responder por danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução
do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
d) Manter, durante toda a execução deste Contrato, as condições de habilitação exigidas no EDITAL, de acordo com a Lei 8.666/93
e suas alterações posteriores;
e) Restituir ao MUNICÍPIO dentro de, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas, o valor do crédito dos pagamentos realizados por meio
de recibo a servidores, empregados, aposentados, pensionistas e estagiários do MUNICÍPIO não retirados após 90 (dias) contados
da disponibilidade dos recursos para retirada pelos beneficiários;
f) Fornecer suporte técnico às atividades objeto do presente Contrato, com pessoal devidamente qualificado;
g) Indicar os gestores responsáveis e seus substitutos pelo atendimento ao MUNICÍPIO e pelo cumprimento das obrigações
decorrentes deste Contrato, com poderes de negociação que visem à otimização dos SERVIÇOS prestados;
h) Garantir, manter e melhorar a qualidade dos SERVIÇOS prestados ao MUNICÍPIO, de maneira competitiva no mercado, bem
como realizar investimentos visando à modernização e ao acompanhamento da evolução tecnológica necessária para melhorias na
contrapartida negociável.
i) Atender ao cronograma de pagamento de pessoal estabelecido pelo MUNICÍPIO, considerando a totalidade dos servidores ativos
e inativos e pensionistas.
j) Manter, pelo período de 01 (um) ano, permanentemente atualizado, para efeito de pagamento, um cadastro dos servidores ativos,
inativos e pensionistas que são objeto do Sistema de Pagamento de Pessoal, bem como de seus representantes legais, segundo
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dados fornecidos pelo MUNICÍPIO;
k) Disponibilizar, por meio digital, arquivo mensal de retorno que permita a atualização, pela Secretaria Municipal da Administração,
dos valores pagos e não pagos aos servidores ativos, inativos, pensionistas e estagiários, observadas as regras de sigilo bancário
aplicáveis;
l) Treinar o pessoal do MUNICÍPIO envolvido nas atividades relacionadas com seu sistema de pagamento de pessoal;
m) Manter histórico dos pagamentos do pessoal pelo período de vigência do CONTRATO e fornecer as informações, quando
solicitadas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, para os pagamentos realizados nos últimos 60 (sessenta) dias e, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, para os realizados em períodos superiores ao anteriormente referido;
n) Solicitar anuência do MUNICÍPIO em caso de implementação de alterações em seu sistema de pagamento que impliquem
modificações de procedimentos operacionais no relacionamento com o MUNICÍPIO ou com seus servidores ativos, inativos,
pensionistas e estagiários;
o) Oferecer, sem qualquer custo, para todos os servidores municipais, cartão de débito sem limitação de número de saques, isenção
da taxa de abertura e manutenção da conta e 01 (uma) transferência via DOC ou TED por mês, consulta de saldos sem limite,
aplicação e resgates sem limite, pagamento de contas via Internet sem limite, transferência entre contas isenta e sem limites, assim
como isenção de 01 (um) extrato semanal através da rede de caixas automáticos.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS
O CONTRATADO deverá proceder a todas as adaptações de seus sistemas computacionais necessárias ao aprimoramento e perfeito
funcionamento de seus sistemas, de forma a viabilizar e facilitar as transmissões de dados e a manutenção perfeita dos controles,
em virtude de eventuais alterações provocadas pelas obrigações assumidas por meio deste instrumento.
Parágrafo Primeiro - Os sistemas operacionais utilizados na contrapartida negociável deverão ser previamente aceitos pelo
MUNICÍPIO para a preservação da compatibilidade com seus próprios sistemas. As modificações nos sistemas operacionais utilizados
pelo CONTRATADO e pelo MUNICÍPIO deverão ser prévia e conjuntamente aprovadas para a preservação da compatibilidade entre
eles.
Parágrafo Segundo - O MUNICÍPIO e o CONTRATADO farão uma avaliação dos sistemas e adotarão medidas para seu
aperfeiçoamento, semestralmente, a partir da vigência deste Contrato, ou em prazo menor se necessário, mediante solicitação de
uma das partes.
CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES
Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o MUNICÍPIO aplicará ao CONTRATADO as sanções previstas no artigo 87 da Lei
8.666/93 e suas alterações posteriores, assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório, sendo que, nas hipóteses
especificadas nos parágrafos abaixo, serão aplicadas as seguintes penalidades:
Parágrafo Primeiro - O atraso injustificado no cumprimento, pelo CONTRATADO, do prazo para o pagamento estabelecido na
Cláusula Terceira ensejará a aplicação de multa de 2% (dois por cento) ao mês por atraso, incidente sobre o valor especificado em
referida cláusula, limitada a 10% (dez por cento) de tal valor, após o qual este Contrato poderá ser rescindido pelo MUNICÍPIO,
sujeitando-se o CONTRATADO às penalidades previstas no EDITAL, neste CONTRATO e na legislação aplicável.
Parágrafo Segundo - O atraso injustificado, pelo CONTRATADO, na implantação dos SERVIÇOS implicará em multa equivalente a
2% (dois por cento) ao mês sobre o valor especificado na Cláusula Terceira, limitada a 10% (dez por cento) de tal valor, após o qual
este Contrato poderá ser rescindido pelo MUNICÍPIO, sujeitando se o CONTRATADO às penalidades previstas no EDITAL, neste
CONTRATO e na legislação aplicável.
Parágrafo Terceiro - O atraso injustificado na execução de qualquer parcela dos SERVIÇOS ensejará a aplicação de multa de 5%
(cinco por cento) ao mês de atraso, incidente sobre o valor dos créditos não efetuados, multa esta limitada a 5% (cinco por cento) do
valor da média mensal referente a tal(is) operação(ões) incorreta(s), apurada nos 6 (seis) meses anteriores ao fato ensejado da multa.
Parágrafo Quarto - Pela inexecução parcial de outras obrigações estipuladas no presente Contrato, por culpa do CONTRATADO, o
MUNICÍPIO poderá aplicar as sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, proporcionalmente à
gravidade do caso concreto, cumulativamente ou não à multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor especificado na Cláusula
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terceira.
Parágrafo Quinto - Pela inexecução total do presente Contrato por culpa do CONTRATADO, o MUNICÍPIO poderá rescindir o
Contrato, sem prejuízo da aplicação cumulativa de sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores,
proporcionalmente à gravidade do caso concreto, ficando desde já fixada uma multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor
especificado na Cláusula terceira.
Parágrafo Sexto - Na hipótese de rescisão unilateral do Contrato por parte do MUNICÍPIO, ou em razão de determinação judicial,
sem que haja culpa ou qualquer fato que possa ser atribuível ao CONTRATADO para justificar a rescisão antecipada do Contrato,
nos termos dos incisos XII e seguintes do artigo 78 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, o MUNICÍPIO deverá pagar ao
CONTRATADO indenização atualizada pelo IPCA, ou outro índice que venha a substituí-lo, no valor equivalente à oferta paga pela
contrapartida negocial, proporcionalmente ao tempo contratual ainda restante até o término do prazo originalmente fixado para a
completa execução do Contrato, sem prejuízo dos pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão, no período
de 30 (trinta) dias anteriores à efetiva rescisão deste Contrato.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
O presente Contrato poderá ser rescindido pelo MUNICÍPIO a qualquer tempo, nos termos dos artigos 77, 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93
e suas alterações posteriores.
Parágrafo Primeiro - Na eventualidade de o CONTRATADO vir a ser submetido, pelas autoridades fiscalizadoras do sistema
financeiro, ao Regime de Administração Especial Temporária - RAET, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou quaisquer outras
medidas que modifiquem ou impeçam a regular contrapartida negocial, o MUNICÍPIO poderá promover a rescisão deste contrato
mediante mera comunicação epistolar, não ensejando direito a indenizações contra o MUNICÍPIO em decorrência desse ato.
Parágrafo Segundo - O CONTRATADO, como prestador dos serviços estratégicos do MUNICÍPIO, somente poderá promover a
rescisão deste contrato na hipótese de atraso superior a 90 (noventa) dias do repasse dos serviços devidos pelo MUNICÍPIO, salvo
nas hipóteses de caso fortuito ou de força maior, nos termos do parágrafo único do artigo 393 do Código Civil Brasileiro, assegurado
ao CONTRATADO o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA REPARAÇÃO DE DANOS
Obrigam-se as partes a reparar todo e qualquer dano a que derem causa por culpa ou dolo, na execução dos serviços objeto deste
contrato, até o limite do valor do dano material, atualizado pela variação da taxa SELIC, ou outro índice que venha a sucedê-la, desde
a ocorrência do fato até o seu efetivo ressarcimento, ressalvados os casos fortuitos e/ou de força maior.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO NÃO EXERCÍCIO DE DIREITOS
O não exercício, por qualquer das partes, de direito previsto neste contrato, não representará renúncia nem impedirá o exercício
futuro do direito.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ATO ADMINISTRATIVO INJUSTIFICADO
O MUNICÍPIO fica obrigado a ressarcir à o equivalente ao valor pro-rata temporis a que se refere à Cláusula Terceira atualizado pela
variação da taxa SELIC, ou outro índice que venha a sucedê-la, na hipótese de, por ato administrativo (ato de império) praticado pelo
MUNICÍPIO, o presente contrato perder seu objeto ou se, em decorrência da prática de tal ato administrativo, o objeto se
tornar de impossível cumprimento pela .................................
PARÁGRAFO ÚNICO – O ressarcimento previsto no caput desta Cláusula não elide os direitos da .......................... a que se refere
o parágrafo 2º, do artigo 79, da Lei Federal no. 8666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente CONTRATO é firmado com prazo de vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RETIFICAÇÃO
O presente CONTRATO é celebrado em caráter irretratável e irrevogável, mas deverá ser retificado, mediante celebração de termo
aditivo, nas hipóteses previstas em lei, em especial, nos casos de desequilíbrio econômico financeiro do pacto inicial, gerado pelo
não cumprimento, por parte do MUNICÍPIO, das obrigações assumidas neste instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DA PUBLICAÇÃO
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O MUNICÍPIO obriga-se a providenciar a publicação do extrato deste CONTRATO na Imprensa Oficial, em atendimento à exigência
do artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal no. 8666/03, para fins de validade e eficácia do instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
As partes aceitam este instrumento tal como se acha redigido e se obrigam por si e por seus herdeiros e/ou sucessores, ao seu fiel
cumprimento, elegendo o foro do Município de Saúde, com privilégio sobre qualquer outro, para a solução de todas e quaisquer
questões decorrentes deste CONTRATO que não possam ser resolvidas administrativamente, renunciando-se a qualquer outro por
mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e acordados com as cláusulas e condições aqui pactuadas, as partes firmam o presente CONTRATO em
04 (quatro) vias de igual teor e forma, assinado na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo nomeadas e assinadas, para que
produza os seus efeitos jurídicos e legais.

Muquém do São Francisco – BA, _ de
CONTRATANTE:

GILMARIA RIOS PEREIRA DE ARAÚJO
Prefeita Municipal de Muquém do São Francisco-BA

CONTRATADO:
______________________________________
Empresa:
CNPJ:

TESTEMUNHAS:

Nome:

Nome:
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ANEXO III
CREDENCIAL

Credencio o Senhor (a) ....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade
nº .............., expedido pela , devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas doMinistério da Fazenda, sob o nº ....., residente
à rua ..................................................., nº como meu mandatário, para representar esta empresa, com poderes para praticar todos
os atos necessários, relativos ao procedimento licitatório na modalidade PREGÃO, n° ........./......., promovido pela Prefeitura Municipal
de Muquém do São Francisco /BA, em especial apresentar documentos, prestar declarações de qualquer teor, oferecer proposta,
apresentar lances verbais, negociar preços, contrair obrigações, impugnar, recorrer, apresentar contra razões de recursos,
desistir deprazos de interposição de recursos e do direito aos mesmos, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, que
tudo será dado como bom, firme e valioso.

Muquém do São Francisco /BA, ......... de ................................................................. de 2022

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

OBS: Este documento deverá ser
preenchido em papel timbrado da
empresa proponente e assinada pelo(s)
e

assinada

pelo(s)

seu

(s)

representante(s) legal(is) devidamente
habilitado(s)e com firma reconhecida.
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Pregão n° .....................
Processo Administrativo nº ------------------------- /2022.

...................................................................., inscrita no CNPJ sob o n° ................, por intermédio de seu
representante legal o Sr. ................................................. portador da Carteira de Identidade n° ................................................. e do
CPF n° ......................., DECLARA, para os devidos fins que atende plenamente aos requisitos de habilitação da presente
licitação, promovida pelo Município de Muquém do São Francisco /BA, não existindo qualquer fato que impeça a sua habilitação,
comprometendo-se ainda a declará-los, se por ventura ocorrer qualquer fato superveniente impeditivo de sua habilitação, sob pena
das cominações legais.

Muquém do São Francisco/BA, ......... de ... de

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

OBS: Este documento deverá ser
preenchido em papel timbrado da
empresa proponente e assinada pelo(s)
e

assinada

pelo(s)

seu

(s)

representante(s) legal(is) devidamente
habilitado(s)e com firma reconhecida.
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ANEXO V DECLARAÇÕES

...................................................................., inscrita no CNPJ sob o n° ............................... , com endereço
na..........................................................................., telefone n°
, por intermédio de seu representante legal o
Sr.
................................................. portador da Carteira de Identidade n° ............... e do CPF n°
.................................. , DECLARA, para os devidos fins:

a)

A aceitação irrestrita das condições estipuladas neste Edital;

b)
Que entre seus dirigentes, gerentes, sócios, e demais profissionais não figuram servidores ou empregados públicos, e em
particular, da PREFEITURA;
c)
Que não emprega nem utiliza atividades laborativas de menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, nem emprega menores de dezesseis anos (art.7°, XXXIII da Constituição Federal, c/c art. 27 da Lei 8.666/93, alterado
pela Lei 9.854/99).

Muquém do São Francisco/BA, ......... de

de 2022

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

OBS: Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) e
assinada pelo(s) seu (s) representante(s) legal(is) devidamente habilitado(s) e com firma reconhecida.
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DA RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

[NOME DO LICITANTE], instituição financeira com sede na [ENDEREÇO], na cidade de , Estado de , inscrita no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o número , DECLARA, em atendimento ao previsto no Editalde licitação do PREGÃO nº /2022,
que serão responsáveis pela execução dos serviços, objeto da licitação em apreço, os seguintes profissionais:
a)

Sr(a) , portador(a) do CPF(MF) nº , com a função de , com domicílio na Cidade de CRISTÓPOLIS;

b)

Sr(a) , portador(a) do CPF(MF) nº , com a função de ; etc.

c)

Sr(a) , portador(a) do CPF(MF) nº , com a função de ; etc.(local e data)

(identificação da pessoa que subscreveu a declaração, com indicação de sua função na pessoa jurídica)

OBS: Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) e
assinada pelo(s) seu (s) representante(s)legal(is) devidamente habilitado(s) e com firma reconhecida
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ANEXO VII
MODELO DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

[NOME DO LICITANTE], instituição financeira com sede na [ENDEREÇO], na cidade de

Estado de , inscrita

no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o número ---------------------------------- , neste ato devidamente representada
por seus representantes legais, de acordo com seus documentos constitutivos, vem, por meio desta, apresentar sua PROPOSTA
COMERCIAL referente ao PREGÃO n° /2022, promovida pelo MUNICÍPIO de MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO/BA, com vistas à
seleção de instituição financeira para prestação dos serviços na forma do edital, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas
alterações posteriores, de acordo com os termos e condições a seguir expostos.
1. Valor Ofertado. O valor ofertado pela prestação dos SERVIÇOS é de R$ -------------------------------- ( reais).

2. Prazo de Validade da Proposta. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias contados de sua apresentação,
conforme previsto no o EDITAL.
3.

Outros Serviços: Serão oferecidos, sem qualquer custo, durante toda a vigência do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS, para todos os servidores municipais, cartão de débito sem limitação de número de saques, isenção da taxa de abertura
e manutenção da conta e 01 (uma) transferência via DOC ou TED por mês, consulta de saldos sem limite, aplicação e resgates sem
limite, pagamento de contas via Internet sem limite, transferência entre contas do CONTRATADO sem limites, assim como isenção
de 01 (um) extrato semanal através da rede de caixas automáticos.

(local e data)
(identificação da pessoa que subscreveu a declaração, com indicação de sua função na pessoa jurídica)

OBS: Este documento deverá ser
preenchido em papel timbrado da
empresa proponente e assinada pelo(s) e
assinada pelo(s) seu (s) representante(s)
legal(is) devidamente habilitado(s) e com
firma reconhecida.
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