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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº047/2018 

PROCESSO Nº086/2018 

 

- Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE 
- Entrega de proposta e Etapa de Lances: 
   Data: 16 de agosto de 2018 
   Horário: 09:00 horas (horário local) 

- Local: Setor de Licitação e Contratos, situado no Paço Municipal, na Praça Osório 
Ferraz, 01, Centro, Itambé/BA. 

 
 

 O MUNICÍPIO DE ITAMBÉ/BA, por intermédio do pregoeiro designado pela 
Decreto nº 69, 16 de abril de 2018, publicada no DOM nº 195, de 16 de abril de 2018, 
torna público que realizará, na data, horário e local acima indicados, licitação na 
modalidade de PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo "MENOR PREÇO" POR LOTE 
para o REGISTRO DE PREÇOS, objetivando o a AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA 
DE FARDAMENTO PADRONIZADO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITAMBÉ-BA, DE ACORDO COM OS QUANTITATIVOS 
E AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA. 
Consoante Processo autos nº 086/2018 e Intenção de Registro de Preço (IRP) nº 
047/2018, realizada no período de 16/08/2018 a 31/12/2018. 

 Não havendo expediente na data marcada ou havendo fato superveniente 
impeditivo à realização, a sessão será adiada para o primeiro dia útil subsequente, 
mantidos o mesmo local e horário, salvo comunicação em contrário do pregoeiro. 

  A presente licitação e consequente contratação serão regidas pelas 
seguintes normas: Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993 (subsidiariamente); Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto nº 
37, de 02 de fevereiro de 2017 e pelas demais normas pertinentes, bem como pelas 
disposições fixadas neste Edital e seus Anexos.  

O presente Sistema de Registro de Preços enquadra-se nas hipóteses dos 
incisos I e II do art. 2º do Decreto nº 037/2017, sendo a Prefeitura Municipal de Itambé/BA 
o órgão gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos para 
registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente e tem os 
seguintes como órgãos participantes dos procedimentos iniciais: Fundo de Saúde de 
Itambé/BA e Fundo Municipal de Assistência Social. 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto a elaboração de Registro Formal de Preços 
relativos à AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE FARDAMENTO PADRONIZADO EM 
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITAMBÉ-
BA, DE ACORDO COM OS QUANTITATIVOS E AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS 
CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA, os quais deverão observar os padrões 
mínimos de qualidade exigíveis, conforme especificações detalhadas constantes do 
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Termo de Referência - Anexo I deste edital, e ainda, de acordo com o disposto nos 
Anexos, para contratações futuras. 
 

1.1.1 A licitação será dividida em lotes, formados por um ou mais itens, conforme tabela 
constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos 
lotes for de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que o compõem. 

1.2. A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-
se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada 
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 

1.3. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto e as 
especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 

 

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.1. As despesas decorrentes de eventual contratação, derivada da Ata de Registro de 
Preços objeto deste Pregão Presencial, correrão à conta dos recursos orçamentários 
específicos, a serem oportunamente disponibilizados ao Município. 

2.2. Nenhuma contratação será efetuada sem a prévia indicação da disponibilidade 
orçamentária, nos termos do § 2º  do art. 7º do Decreto nº 7.892/13. 

 

3.  DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1.  Somente serão admitidos a participar desta licitação os interessados que 
atenderem a todas as exigências contidas neste instrumento e nos seus anexos, e que 
pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.  

3.2. Não será admitida nesta licitação a participação de sociedades: 

a) em processo de recuperação judicial/extrajudicial ou de falência e concordata, 
insolvência civil, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação (art. 31, 
inciso II, da Lei n.º 8.666/1993), salvo o disposto no subitem 11.1.4.1, alíneas “d.1” e “d.2”, 
deste edital;  

b) suspensas temporariamente de participar de licitações ou impedidas de contratar 
quando a penalidade foi aplicada por órgão do Município com fundamento no art. 87, III, 
da Lei nº 8.666/1993;* 

c) impedidas de participar de licitações ou de contratar quando a penalidade foi aplicada 
por órgão ou entidade da Administração Pública Municipal com fundamento no art. 7º, da 
Lei nº 10.520/2002, ou atingidas por outra vedação legal que conste do Cadastro Nacional 
de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) da Controladoria Geral da União (CGU), do 
Portal da Transparência, do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e/ou 
da Lista de Inidôneos do Tribunal de Contas da União (TCU);* 

d) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, com 
fundamento no art. 87, IV, da Lei nº 8.666/1993;* 
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e) constituídas com o mesmo objeto e da qual participe sócios e/ou administradores de 
empresas anteriormente declaradas inidôneas, nos termos do art. 46, da Lei nº 
8.443/1992, desde que a constituição da sociedade tenha ocorrido após a aplicação da 
referida sanção e no prazo de sua vigência;* 

f) que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias 
entre si, de acordo com o art. 33 da Lei n.º 8.666/1993;  

g) estrangeiras que não funcionem no País, de acordo com o art. 28, V, da Lei n.º 
8.666/1993;  

h) que possuírem, entre seus sócios ou dirigentes, servidor ou membro da Administração 
do Município de Itambé/BA, de acordo com o art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93; 

i) que possuam em seu contrato social ou documento equivalente, finalidade ou objetivo 
incompatível com o objeto deste Pregão, de acordo com o art. 78, X, da Lei n.º 
8.666/1993;  

j) que tenham condenações cíveis por ato de improbidade administrativa; (Acórdão n.º 
1793/2011 – TCU - Plenário).     

k) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 
condição (ACÓRDÃO Nº 746/2014-TCU-PLENÁRIO).    

3.3.1. Para a verificação das ocorrências constantes das alíneas "b", "c", “d” e “j” serão 
obrigatoriamente consultados o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - 
(Ceis) da Controladoria Geral da União - (CGU), o Portal da Transparência, o Cadastro 
Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Lista de Inidôneos do Tribunal de Contas da 
União (TCU).   

3.4. Para participação no presente pregão Presencial, o licitante deverá manifestar, 
através de declarações (anexo V), entregues no momento do credenciamento, que: 

a) está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

b) que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e inexistem fatos impeditivos para 
sua habilitação no certame, está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores; 

c) não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, 
nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

d) a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

e) que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa 
com as limitações impostas pelo art. 34 da Lei nº 11.488/2007, para fins de obter o 
tratamento diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006.  
 
3.4.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta 
sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital. 

4. DO CREDENCIAMENTO 
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4.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um 
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo ainda, no ato 
de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro 
documento equivalente. 

4.2. O credenciamento de sócios far-se-á através da apresentação do ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social, e no caso das sociedades por ações, acompanhado do 
documento de eleição e posse dos administradores. 

4.2.1. Tratando-se de representante legal, o estatuto ou contrato social ou outro 
instrumento de registro comercial registrado na Junta Comercial, no qual estejam 
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura; 

4.2.2. Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular (com 
reconhecimento de firma), com poderes específicos para formular lances, negociar preço, 
interpor recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado 
do correspondente documento, dentre os indicados na alínea “a”, que comprove os 
poderes do mandante para a outorga.  

4.3. Os documentos referidos nos itens anteriores poderão ser apresentados em original, 
cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original, para que possa ser 
autenticada pelo pregoeiro ou equipe de apoio ou representante da Secretaria de 
Administração. 

4.4 O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo a Carteira de 
Identidade ou outro documento de identificação que contenha foto. 

4.5 É vedada a participação de uma única pessoa como representante de mais de um 
licitante, que deverá estar presente na sessão pública. 

4.6. Iniciada a sessão pública do Pregão, não caberá desistência da proposta. 

4.7. A ausência do credenciado em qualquer momento da sessão importará a imediata 
exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa pelo Pregoeiro. 

5. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 

5.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar os termos deste Instrumento Convocatório perante o 
Município, exclusivamente por meio eletrônico, via Internet, no endereço abaixo 
informado, cabendo ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do 
Edital, decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 

licitacoesitambe2017@hotmail.com 

5.1.1. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital o licitante que não o 
fizer no prazo estabelecido no subitem anterior. 

5.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 

5.2. Qualquer solicitação de esclarecimentos referente ao presente certame deverá ser 
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enviada ao pregoeiro, em até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada no preâmbulo 
deste Instrumento para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, 
via internet, por meio de mensagem eletrônica, no endereço abaixo informado: 

licitacoesitambe2017@hotmail.com 

5.2.1. O pregoeiro com suporte técnico do setor responsável pela elaboração do Edital 
prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados nesta licitação. 

5.3. As decisões sobre as impugnações de que trata o subitem 5.1, bem como os 
esclarecimentos de que trata o subitem 5.2, serão divulgados pelo pregoeiro a todos os 
interessados no sítio www.itambe.ba.gov.br, no Link: Diário Oficial. 

 

6. DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá apresentar sua proposta contendo os valores totais unitários para 
cada lote cotado, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e despesas 
decorrentes da execução do objeto, mediante o preenchimento do “Modelo de Proposta”, 
conforme formulário constante do Anexo II. 

6.1.1. O Solicitado neste item não se confunde com a apresentação de planilha de 
composição de custos, em verdade exige apenas a observância do Licitante ao 
apresentar o preço que este já esteja contendo todos os custos. 

6.1.2. Quaisquer tributos, encargos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da 
proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não 
sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo o 
fornecimento ser cumprido sem ônus adicional ao Município. 

6.1.3. O licitante deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o 
previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto 
da licitação exceto quando, durante a execução do Contrato, ocorrer algum dos eventos 
arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

6.2. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.3. Na preparação de sua proposta comercial, o licitante deverá consignar preços 
correntes de mercado, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária. 

6.4. A quantidade a ser cotada para cada item ou lote deverá corresponder, 
necessariamente, à quantidade total estimada, constante no Termo de Referência. 

6.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

6.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão os 
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 
extenso, prevalecerão estes últimos. 
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6.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, 
sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento 
a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

6.5.1. A desclassificação das propostas será sempre fundamentada e registrada na ata da 
sessão, com possibilidade de acompanhamento pelos licitantes. 

6.5.2. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

6.5.3. A proposta deverá ter prazo mínimo de validade de 60 (sessenta dias) 
consecutivos, contados da data da abertura da sessão pública. 

 

7. DA SESSÃO PÚBLICA 

7.1. No horário e local indicado no preâmbulo deste edital, será aberta a sessão pública 
de processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em 
participar do certame, com duração mínima de 10 (dez) minutos.  

7.1.1. Concluída a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar ao pregoeiro a 
Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação previstas 
neste edital, Anexo V-D e após esta fase os envelopes A - Proposta de Preços e o 
Envelope B - Habilitação, não sendo mais aceitas novas propostas. 

7.1.2. Na proposta encaminhada no envelope A, o licitante deverá consignar o valor 
unitário e total por item e o valor total unitário do lote, já considerados e inclusos todos os 
tributos, fretes, tarifas e despesas decorrentes da execução do objeto. 

7.1.3. Após o fechamento do Credenciamento, deverão ser recolhidos de imediato os 
envelopes A e B, ficando este em posse da mesa. A devolução dos envelopes de 
habilitação dos licitantes que não vencerão qualquer item ou lote poderão ser devolvidos 
às empresas após o final do certame, entendendo-se final após a homologação do 
Processo Licitatório. 

7.2. Por ocasião da entrega dos envelopes A e B, o licitante enquadrado como 
microempresa ou empresa de pequeno porte deverá entregar, junto com a proposta, 
declaração de que atende aos requisitos do artigo 3° da Lei Complementar n° 123/2006, a 
fim de fazer jus aos benefícios previstos na referida Lei, conforme Anexo V-E. 

7.2.1. As cooperativas que tenham auferido receita bruta até o limite definido no inciso II 
do caput do art. 3º e seu § 9º e 9º A, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 
2006, nela incluídos os atos cooperados e não-cooperados, deverão cumprir a obrigação 
descrita no subitem acima, se desejarem fazer jus ao benefício do direito de preferência 
em situações de empate ficto (art. 34 da Lei nº 11.488/2007). 

7.3. Aberta a sessão pública do certame, as propostas de preços serão irretratáveis, não 
se admitindo retificações ou alterações nos preços ou nas condições estabelecidas, salvo 
quanto aos lances ofertados, na fase própria do certame. 

7.4. Após a abertura da sessão pública não caberá desistência da proposta, salvo por 
motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 
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7.5. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo pregoeiro, ocorrerá na 
data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no Setor de Licitação e Contratos do 
Município, situado na Praça Osório Ferraz, 01, Centro, Itambé/BA, iniciando-se com o 
credenciamento dos participantes e seguindo-se com a abertura das propostas sendo 
realizada a divulgação dos valores das propostas e preparação para início da etapa de 
lances. 

7.6. A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes, após o início da sessão deverá 
ocorrerá exclusivamente mediante permissão do pregoeiro e restringir-se-á aos assuntos 
pertinentes ao certame, devendo ser registrada todas as falas na ata. 

 

8. DA VERIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 

8.1. A partir do horário previsto no preâmbulo deste Edital, terá início a sessão pública do 
presente Pregão, na forma Presencial, com o credenciamento dos participantes, em 
seguida deverá ocorrer a análise e divulgação dos valores das propostas e preparação 
para início da etapa de lances, de acordo com as normas vigentes. 

8.2. Encerrado o credenciamento, o pregoeiro verificará as propostas ofertadas conforme 
estabelecido no item 6 deste Edital, desclassificando, motivadamente, aquelas que não 
estejam em conformidade com o estabelecido neste Edital e em seus Anexos. 

8.2.1. O pregoeiro não poderá desclassificar propostas em razão da oferta de valores 
acima do preço inicialmente orçado pelo Município na etapa anterior à formulação de 
lances (Acórdão TCU nº 934/2007- 1ª Câmara). 

8.3. Após a verificação inicial das propostas, na forma do subitem anterior, o pregoeiro 
dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão ofertar lances, de forma 
ordenada, iniciando-se pelo Licitante com o maior preço ofertado, sendo em ata a oferta e 
todos os lances. 

8.3.1. Somente poderão ofertar lances os licitantes que tiverem suas propostas 
classificadas quanto às especificações do objeto e demais requisitos do Edital e seus 
Anexos. 

8.4. Os lances deverão ser oferecidos para o valor unitário total do lote, observado o 
disposto no subitem subsequente. 

8.5. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 
real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais 
licitantes. 

8.6. O licitante somente poderá ofertar lance cujo valor seja menor do que o último preço 
por ele ofertado e registrado em ata. 

8.7. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado primeiro. 

8.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, 
implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último 
preço por ele apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 
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8.9. O pregoeiro poderá a qualquer momento na etapa de lances inserir o degrau e retirá-
lo, quantas vezes achar necessário.  

8.10. Não ocorrendo lances verbais será verificada a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

8.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro 
examinará a aceitabilidade da primeira oferta classificada quanto ao objeto e valor, 
decidindo motivadamente a respeito. 

8.12. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes desta 
etapa declinarem da formulação de lances. 

8.13. Sendo aceitável a proposta de menor preço, o pregoeiro dará início à fase de 
habilitação com a abertura do envelope contendo a documentação do proponente da 
melhor oferta, confirmando as suas condições de habilitação. 

8.14. Após o encerramento da etapa competitiva, o pregoeiro oportunizará aos licitantes a 
redução de seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado, sendo 
que a apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em 
relação ao licitante mais bem classificado. 

8.15. Não poderá haver desistência da proposta ou dos lances ofertados, salvo se por 
motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro, sujeitando-se o 
proponente desistente às penalidades constantes do item 14 deste Edital. 

 

9. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

9.1. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas na ordem crescente dos 
preços ofertados e aceitáveis, será aceita a proposta de MENOR PREÇO POR LOTE, 
respeitados os critérios para classificação estabelecidos neste Edital e devendo a 
proposta estar em conformidade com o contido no Termo de Referência – Anexo I e no 
Modelo de Proposta de Preços – Anexo II do Edital.  

9.2. O pregoeiro poderá oferecer contraproposta diretamente ao licitante que tenha 
apresentado o lance de menor valor, para que seja obtida melhor proposta, observado o 
critério de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar 
condições diferentes das previstas neste Edital. 

9.2.1. A negociação será realizada imediatamente ao final da etapa de lances, podendo 
ser acompanhada pelos demais licitantes. 

9.3. Caso não sejam ofertados lances, será verificada a conformidade entre a proposta 
inicialmente enviada de menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese em 
que o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente, para que seja obtido 
preço menor, nos termos do subitem anterior.  

9.4. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no art. 34 da 
Lei nº 10.488/2007, de acordo com o art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006. 

9.4.1. Entende-se por empate, aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no art. 
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34 da Lei nº 10.488/2007, sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta 
mais bem classificada, desde que esta não tenha sido apresentada, também, por uma 
microempresa ou uma empresa de pequeno porte (art. 44, §§ 1º e 2º, e art. 45, § 2º, da 
Lei Complementar nº 123/2006). 

9.4.2. Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, será procedido da seguinte 
forma (art. 45 da Lei Complementar nº 123/2006): 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada 
para apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 
certame, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos por item, sob pena de preclusão, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado (art. 45, inciso I e § 3º, da 
Lei Complementar nº 123/2006, e art. 5º, § 4º, inciso I, e § 6º, do Decreto nº 8.538/2015*);  

b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, ou 
cooperativa enquadrada no art. 34 da Lei nº 10.488/2007, na forma da alínea anterior, 
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita, 
na ordem classificatória, para exercício do mesmo direito (art. 45, inciso II, da Lei 
Complementar nº 123/2006); 

9.4.3. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem anterior, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame (art. 
45, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006). 

9.5. O licitante que tenha ofertado o menor preço unitário total por lote terá sua proposta 
realinhada de forma linear, aplicando-se a todos os itens o mesmo percentual de desconto 
encontrado da relação entre a sua proposta inicial e o lance vencedor, devendo firmar o 
realinhamento constante da ata da sessão. Esta proposta reformulada deverá conter 
todos os preços unitários expressos em reais, sendo o valor total do lote arredondado 
para duas casas decimais, de modo que o ajuste seja igual ou inferior ao lance ofertado. 
  

9.6. A Proposta inicial deve ser elaborada na forma do modelo constante do Anexo II 
deste Edital, sem emendas, rasuras ou entrelinhas em suas partes essenciais, nas quais 
deverão conter os seguintes elementos: 

a) Identificação do proponente (razão social), número do CNPJ, endereço completo (rua, 
número, bairro, cidade, estado, CEP), números de telefone, fax, e-mail, com data, nome 
completo, cargo e assinatura do representante legal da empresa e menção do número do 
Pregão, na forma Presencial, devendo ainda informar o nome, cargo, CPF e RG do 
responsável pela empresa que irá assinar o Contrato, bem como número da conta 
corrente, agência e banco para crédito; 

b) Detalhamento de todos os elementos que influam no custo operacional, mediante 
preenchimento da Proposta de Preços constante do Anexo II deste Edital; 

c) Constar descrição clara e inequívoca do objeto do certame, especificação completa do 
material, indicando marca, formato, forma de embalagens e todos os elementos que 
identifiquem perfeitamente o material, e ainda, país de origem; 

d) Condições quanto ao local e prazo de entrega do material, o qual deverá ser de 05 
(cinco) dias úteis, a contar da assinatura do Contrato ou instrumento equivalente; 

e) Prazo mínimo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados da data de 
abertura da sessão pública; 
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f) Local, data e assinatura do licitante, ou de procurador com poderes específicos para o 
ato, indicado em instrumento público ou particular. 

9.7.  O pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta que apresentou menor 
preço/lance, quanto ao valor estimado para a contratação e a correção da Proposta de 
Preços elaborada e entregue, na forma determinada nos subitens 9.5 e 9.6, decidindo 
motivadamente a respeito, conforme definido neste Edital e seus Anexos. 

9.7.1. No caso de a proposta ser de MENOR PREÇO POR LOTE, a empresa vencedora 
será aquela que apresentar o menor preço global para o lote. O menor preço global 
corresponde ao somatório dos valores globais de cada item.  
 

9.8. Será desclassificada a proposta que: 

I -  contiver vícios ou ilegalidades; 

II - não apresentar as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência; 

III - apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido pelo Município no 
procedimento; 

IV- apresentar preços manifestamente inexequíveis; 

V - apresentar preço baseado em outras propostas, inclusive com o oferecimento de 
redução sobre a de menor valor; 

VI - apresentar qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, bem como preço 
ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes; 

VII - 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 do licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à 
totalidade da remuneração; 

VIII - não vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço 
apresentado. 

9.8.1. Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, 
comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da 
contratação pretendida. (Acórdão n.º 3092/2014 – TCU – Plenário) 

9.9. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante deixar de reenviar a proposta 
ou, ainda, se não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a 
proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a 
apuração de uma proposta que atenda a este Edital. 

9.9.1. No caso previsto neste subitem, o pregoeiro poderá negociar com o licitante, para 
que seja obtido preço melhor. 

9.10. Encerrada a etapa de lances e aceita a proposta ou, quando for o caso, após efetuar 
a negociação e obter preço aceitável para o objeto da licitação, o pregoeiro anunciará a 
proposta vencedora. 

9.11. A proposta vencedora cujo prazo de validade estiver esgotado poderá ser 
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prorrogada por 60 (sessenta) dias ou prazo superior, desde que haja expressa 
concordância da empresa. 

9.12. A Proposta original ou refeita em função dos lances ofertados, na forma determinada 
nos subitens 9.5 e 9.6 deste Edital, se aceita e declarada vencedora do certame, devem 
ser encaminhadas ao pregoeiro, em uma única via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas 
em suas partes essenciais, valores expressos em reais, rubricadas em todas as suas 
folhas e assinadas ao final pelo responsável legal do licitante. 

 

10. DA HABILITAÇÃO 

10.1. Para fins de habilitação no certame, o licitante que teve sua proposta de 
preços aceita deverá satisfazer os requisitos relativos a: 

10.1.1. Habilitação Jurídica: 

10.1.1.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação da 
seguinte documentação, exigida conforme a natureza jurídica do licitante: 

a)   Cédula de identidade dos representantes legais; 

b)   Registro comercial, no caso de empresa individual; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedade por ações e outras que 
assim o exijam, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

c.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 
da consolidação respectiva. 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de registro civil, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício, caso o licitante se enquadre como sociedade simples;  

d.1) Se a sociedade simples for cooperativa, deverão ser apresentados, ainda, os 
documentos relacionados abaixo:  
d.1.1) ata de fundação; 
d.1.2) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; 
d.1.3) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia que 
os aprovou; 
d.1.4) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e  
d.1.5) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da 
licitação. e  

e) 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. 

10.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

10.1.2.1. Relativamente à regularidade fiscal e trabalhista, o licitante deverá 
apresentar: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 
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b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal ou distrital, 
conforme o caso, relativa à sede e domicílio do licitante, pertinente ao ramo de atividade 
que exerce e compatível com o objeto desta licitação; 

c) prova da regularidade para com a Fazenda Nacional e a Seguridade Social, nos termos 
da Portaria MF n.º 358, de 5 de setembro de 2014, e da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 
1751, de 02 de outubro de 2014;  

d) prova da regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal, ou Distrital, de 
acordo com o disposto no artigo 29, inciso III, da Lei nº 8.666/93, dentro do prazo de 
validade; 

e) prova da regularidade dos recolhimentos do FGTS, expedido pela Caixa Econômica 
Federal, conforme alínea “a”, do artigo 27, da Lei nº 8.036/1990, devidamente atualizado. 

f) prova da regularidade trabalhista, por meio de certidão negativa de débitos trabalhistas 
ou certidão positiva de débitos trabalhistas com efeito de negativa, nos termos da 
regulamentação do Tribunal Superior do Trabalho. 
 

10.1.3. Qualificação Técnica: 

10.1.3.1. A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação da 
seguinte documentação: 

a) Um ou mais atestados de capacidade técnica, em nome do licitante, expedido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove o desempenho de atividades 
compatíveis em características e quantidade correspondente a, no mínimo, 30% (trinta 
por cento) do lote para o qual tenha oferecido o lance.  

a.1) A estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos não participantes não 
será considerada para fins da qualificação técnica e qualificação econômico-financeira, na 
habilitação do licitante, caso seja admitida adesão à Ata (§3º, art. 9º do Decreto nº 
7.892/2013). 

10.1.3.2. Objeto social do Licitante deve ser compatível com esta contratação, a ser 
verificado através do Contrato Social devidamente registrado no Órgão competente. 

10.1.3.3. Os atestados, certidões ou declarações, contendo a identificação do signatário, 
deverão ser apresentados em papel timbrado da pessoa jurídica e devem indicar as 
características, quantidades e prazos das atividades executadas ou em execução pela 
licitante. 

10.1.4. Qualificação Econômico-Financeira: 

10.1.4.1. A Qualificação Econômico-Financeira será comprovada mediante a 
apresentação dos seguintes documentos: 

a) 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 substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, 
quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, 
tomando como base a variação, ocorrida no período, do Índice Geral de Preços - 
Disponibilidade Interna - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de 
outro indicador que o venha substituir. 
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a.1) São considerados aceitos na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações 
Contábeis assim apresentadas: 

I - publicado em Diário Oficial; ou 

II - publicado em jornal; ou 

III - por cópia ou fotocópia registrada, ou autenticada na Junta Comercial da sede ou 
domicílio do licitante; ou 

IV - por cópia ou fotocópia do Livro Diário devidamente autenticado na Junta Comercial da 
sede ou domicílio do licitante, ou outro órgão equivalente inclusive com os Termos de 
Abertura e Encerramento. 

V - Nos casos das microempresas e empresas de pequeno porte, Balanço Patrimonial e 
Demonstrações Contábeis simplificado. (Acórdão nº 3358/2012-Plenário). 

b) A comprovação de boa situação financeira com base na obtenção de Índice de Liquidez 
Geral (LG) Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) resultante da aplicação das 
fórmulas: 

        Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG = ------------------------------------------------------------- 

        Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

Ativo Total 
SG = ----------------------------------------------------------- 
    Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
          Ativo Circulante 
LC = ------------------------- 

             Passivo Circulante 

c) Serão inabilitadas as empresas que apresentarem resultado igual ou menor do que 1 
(um), em qualquer dos índices referidos na alínea anterior, salvo se apresentarem 
comprovação de capital social ou patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do 
valor estimado para a contratação, considerando o valor total do item ou lote para o qual o 
licitante formulou proposta (s); 

c.1) Enquadra-se nesta exigência do capital mínimo, a sociedade criada no exercício em 
curso. 

c.2) A estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos não participantes não 
será considerada para fins da qualificação econômico-financeira, na habilitação do 
licitante, caso seja admitida adesão à Ata (§ 3°, art. 9°, do Decreto nº 7.892/2013). 

d) Certidão Negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação 
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.* 

d.1) Caso seja positiva a certidão de recuperação judicial ou extrajudicial, o pregoeiro 
exigirá que o licitante apresente a comprovação de que o respectivo plano de 
recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de 
fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, observado o prazo estabelecido no subitem 
11.10 deste Edital;  
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10.2. As empresas que pretenderem se beneficiar do regime previsto na Lei 
Complementar n.º 123/06, deverão apresentar Declaração de Enquadramento de ME ou 
EPP, no momento da entrega dos envelopes, nos termos da Instrução Normativa n.º 103, 
de 30 de abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro de Comércio. 

10.3. As microempresas e empresas de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no 
art. 34 da Lei nº 10.488/07, por ocasião da participação no presente certame licitatório, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43, caput, da Lei 
Complementar n.º 123/2006).  

10.3.1. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 
porte somente será exigida para efeito de assinatura do Contrato. 

 
10.3.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para a 
regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e 
a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativas, nos 
termos do art. 4°, § 1°, do Decreto 8.538/15*.  
10.3.3. O termo inicial do prazo a que se refere o subitem anterior corresponderá ao 
momento da divulgação do resultado da fase de habilitação.   
10.3.4. A prorrogação do prazo poderá ser concedida, a critério do Município, desde que 
requerida pelo licitante de forma devidamente justificada.  
10.3.5. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame somente poderá 
ocorrer após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens anteriores.  

10.3.6. A não regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item 14 deste 
Edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para assinatura do Contrato, ou revogar a licitação (art. 4°, §5º, do 
Decreto 8.538/15*).  

10.4. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados para habilitação deverão 
estar em nome do licitante com o número do CNPJ e o respectivo endereço. 

10.4.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, 
e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 
somente em nome da matriz. 

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

10.5. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 
acompanhados da tradução para Língua Portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, 
e também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e 
Documentos. 

10.6. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em Língua Portuguesa, 
também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no 
Cartório de Títulos e Documentos. 
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10.7. Não será aceito protocolo de entrega ou solicitação de documentos para 
cumprimento de exigências deste Edital e seus Anexos. 

10.8. O pregoeiro e a equipe de apoio poderão verificar a validade das certidões nos sítios 
oficiais de órgãos e entidades emissoras, constituindo-se em meio legal de prova. 

10.9. Os documentos deverão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de 
cópia (exceto produzida por fac-símile) autenticada por cartório competente ou por 
servidor do Município, devidamente identificado, com nome e cargo, a quem cabe receber 
a documentação. 

10.10. Caso não sejam apresentados quaisquer dos documentos exigidos para a 
habilitação no presente certame, nos termos do subitem anterior, ou os documentos 
estejam com a validade expirada, o licitante será considerado inabilitado, não se 
admitindo, em hipótese alguma, complementação posterior. 

10.10.1. Caso não conste do documento o respectivo prazo de validade, o documento 
será considerado válido pelo prazo de sessenta dias contados a partir da data de sua 
emissão, exceto Atestados de Capacidade Técnica. 

10.10.2. O disposto neste subitem não se aplica caso o licitante se enquadre nos moldes 
do subitem 11.3. 

10.11. O pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos 
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata 
e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e 
classificação. 

10.12. Se a documentação de habilitação estiver incompleta ou contrariar qualquer 
dispositivo deste Edital e seus Anexos, o pregoeiro considerará o licitante inabilitado e 
poderá instruir o processo com vistas à aplicação de penalidades cabíveis. 

10.13.Será consultado o Portal do CNJ e Portal da Transparência para verificação de 
possíveis condenações cíveis por ato de improbidade administrativa impeditivas da 
participação no certame (art. 97, caput e parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e Acórdão 
TCU n° 1793/2011-P - item 9.5.1.5.2). 

10.14. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias será declarado o 
proponente vencedor. 

 

11. DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, 
motivadamente, a intenção de recorrer da decisão do pregoeiro, através do registro da 
síntese das suas razões em ata. 

11.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada de interpor recurso, por parte do 
licitante, ao final da sessão pública do Pregão, importará a decadência do direito de 
recurso e o pregoeiro encerrará a sessão, procedendo a adjudicação do objeto ao licitante 
declarado vencedor. 

11.2. O recorrente que tiver sua intenção de recorrer aceita deverá apresentar suas 
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razões de recurso, no prazo de 03 (três) dias úteis. 

11.3. Manifestada a intenção de recorrer será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis 
para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para apresentarem contrarrazões, se quiserem, em igual prazo, cuja contagem 
terá início no primeiro dia útil subsequente ao do término do prazo do recorrente. 

11.4. O encaminhamento do registro de recurso, bem como das contrarrazões de recurso, 
será possível por meio eletrônico através do e-mail licitacoesitambe2017@hotmail.com, 
ou entrega de recurso na forma física no Setor de Licitação e Contratos, situado na Praça 
Osório Ferraz, 01, Centro, Itambé/BA, no horário das 08:00 às 13:00. 

11.5. Fica assegurada vista imediata dos autos do processo aos licitantes, com a 
finalidade de subsidiar a preparação de recursos e contrarrazões, no mesmo endereço 
estabelecido no subitem 12.4 deste Edital. 

11.6. O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior do 
órgão ou entidade promotora da licitação serão realizados pelo pregoeiro no prazo de até 
03 (três) dias úteis. 

11.7. A autoridade superior do órgão promotor do Pregão terá o prazo de até 03 (três) dias 
úteis para decidir sobre o recurso. 

11.8. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

 

12. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

12.1. Não havendo interposição de recursos, o pregoeiro encerrará a sessão e fará a 
adjudicação do objeto do certame.  Posteriormente, o resultado da licitação e o 
correspondente processo, devidamente instruído e acompanhado do relatório do 
pregoeiro, serão submetidos à consideração da autoridade competente para fins de 
homologação. 

12.2. Havendo recursos, decididos estes e constatada a regularidade dos atos praticados, 
a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório (art. 
8º, incisos V e VI). 

12.3. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à 
contratação. 

12.4. A adjudicação será feita considerando os preços por item da proposta do licitante 
vencedor que apresentará proposta reformulada. 

13. DAS SANÇÕES DECORRENTES DA LICITAÇÃO 

13.1. Com fundamento no art. 7º da Lei 10.520/2002, ficará impedido de licitar e contratar 
com o Município e será aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado 
para a contratação, sem prejuízo das demais cominações legais, garantidos o 
contraditório e a ampla defesa, o licitante que: 
 
a) não assinar Ata de Registro de Preços ou Contrato no prazo definido neste Edital, 
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quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

b) deixar de entregar documentação exigida neste Edital; 

c) apresentar documentação falsa; 

d) não mantiver a proposta; 

e) comportar-se de modo inidôneo; 

f) fizer declaração falsa; e 

g) cometer fraude fiscal. 

13.1.1. Se a infração administrativa prevista no subitem 14.1 for tipificada pela Lei nº 
12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou 
estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da 
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas ao Setor Jurídico do Município, com 
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de 
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.   

13.1.2. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não tipificadas 
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 
12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.   

13.1.3. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 
Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, 
com ou sem a participação de agente público.   

13.2. Com fundamento no art. 87 c/c o art. 88, ambos da Lei nº 8.666/1993, poderão ser 
aplicadas as seguintes penalidades:* 

I - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

II - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

13.3. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à 
ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

13.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido na Secretaria Municipal de Finanças 
e Gestão Orçamentária do Município no prazo de até 10 (dez) dias úteis da data da 
notificação ou será cobrado judicialmente. 

13.5. As penalidades pela negligência na execução ou descumprimento de cláusulas 
contratuais estão previstas na minuta do respectivo instrumento, que se constitui no 
Anexo IV deste Edital. 

13.7. A penalidade prevista neste item sempre será aplicada pelo órgão gerenciador (art. 
5º, IX, do Decreto nº 7.892/2013).  

13.8. Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as 
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou 
do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias 
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
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14. DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO 

14.1. O Município poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público 
decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

 

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1. O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para 
registro formal de preços relativos à prestação de serviços ou aquisição de bens, para 
contratações futuras.  

15.2. Após a adjudicação do objeto e a homologação do resultado da licitação pela 
autoridade competente, será efetuado o registro de preços mediante Ata de Registro de 
Preços, a ser firmada entre os licitantes vencedores e o Município (Anexo III), observadas 
as seguintes condições: 

a) serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos do licitante 
mais bem classificado durante a fase competitiva; 
 
b) será incluído na respectiva ata, na forma de Anexo III, o registro dos licitantes que 
aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência de 
classificação do certame (inciso II*, do art. 11, c/c § 1° do Decreto nº 7.892/2013), com o 
objetivo da formação de cadastro de reserva, no caso de impossibilidade de atendimento 
pelo primeiro colocado da ata*;  
 
b.1) Se houver mais de um licitante na situação acima descrita, serão classificados 
segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva; 
 
b.2)  A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva a que se refere 
este item será efetuada, na hipótese de o licitante vencedor, após convocado, não 
comparecer ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preço e quando houver 
necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas nos 
arts. 20 e 21 do Decreto 7892/2013; 
 
b.3)  A ata de realização da sessão pública do pregão conterá a informação dos licitantes 
que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do 
certame (art. 11, § 4º do Decreto 7892/2013); 
 

c) a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas 
contratações. 

15.2.1. A Ata de Registro de Preços (ARP) é um documento vinculativo, obrigacional, com 
característica de compromisso para a futura contratação, inclusive com preços, 
especificações técnicas, fornecedores e órgãos participantes, conforme as disposições 
contidas neste instrumento convocatório e nas respectivas propostas aduzidas.  

15.3. Observado o item anterior, o Órgão Gerenciador convocará o primeiro licitante 
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classificado e, se for o caso, os demais classificados que aceitarem fornecer pelo preço 
da primeira, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos, para 
assinatura da Ata de Registro de Preço, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados 
da data da notificação da convocação. 

15.4. O Município convocará formalmente o licitante classificado, informando o local, data 
e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preço. 

15.4.1 O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma 
vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor por escrito, durante seu 
transcurso e mediante motivo justificado e aceito pelo Município. 

15.5 No caso de o licitante vencedor, após convocado, não comparecer ou se recusar a 
assinar a Ata de Registro de Preço, ou ainda quando o licitante vencedor não apresentar 
situação regular no ato da assinatura da Ata de Registro de Preço, sem prejuízo das 
punições previstas na lei, neste Edital e seus Anexos, o pregoeiro poderá, mantida a 
ordem de classificação, convocar os licitantes remanescentes, para fazê-lo em igual prazo 
e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 

15.6. Publicada na Imprensa Oficial, a Ata de Registro de Preço terá efeito de 
compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, conforme o artigo 14 do 
Decreto nº 7.892/2013.  

15.7. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, 
facultando-se-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao Fornecedor registrado em igualdade de condições. 

15.8. A vigência da Ata de Registro de Preço proveniente deste Pregão será até 31 de 
dezembro de 2018, com eficácia legal após a da data da publicação do seu extrato no 
Diário Oficial da Município, tendo início em dia de expediente. 

15.8.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados ela Ata, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 (art. 12, §1º do Decreto nº 
7.892/2013). 

15.9. A Prefeitura Municipal de Itambé/BA é o Órgão Gerenciador responsável pela 
condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e 
gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente, podendo solicitar auxílio 
técnico aos órgãos participantes para execução das atividades previstas pelos incisos III, 
IV e VI do caput do art. 5º  do Decreto nº 7.892/2013. 

15.9.1. O órgão gerenciador deverá proceder à realização periódica de pesquisa de 
preços para comprovação da vantajosidade (inciso XI, do art. 9º). 

15.9.2. A pesquisa de preços será feita com a periodicidade mínima de 04(quatro) meses. 

15.10. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer órgão ou entidade da 
Administração que não tenha participado do certame, mediante anuência do Município – 
Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem, respeitadas no que 
couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/1993 e no Decreto nº 
7.892/2013, em especial o art. 22. 

15.10.1. O Município poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do 
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prazo previsto no § 6º do art. 22 do Decreto nº 7.892/2013, respeitado o prazo de vigência 
da ata, quando solicitada pelo órgão não participante. 

 
15.10.2. Caberá ao Fornecedor Beneficiário da Ata de Registro de Preço, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da 
adesão, sem prejuízo dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento 
não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o 
órgão gerenciador e órgãos participantes. 
 
15.10.3. Caso haja anuência do Fornecedor Beneficiário, as aquisições ou contratações 
adicionais por cada órgão usuário não poderão exceder a 100% (cem por cento) dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
 
15.10.3.1. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá 
exceder, ainda, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata 
de registro de preços para o Município e órgãos participantes, independentemente do 
número de órgãos não participantes que aderirem. 

 
15.10.4. Na hipótese prevista no subitem anterior, a contratação se dará pela ordem de 
registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados em Ata. 
 

15.10.5. É facultada aos órgãos ou entidades municipais e distritais a adesão a ata de 
registro de preços da Administração Pública Municipal. 

15.10.6. O Município poderá autorizar o remanejamento das quantidades previstas para 
os itens com preços registrados na Ata entre os órgãos participantes e não participantes 
do presente pregão presencial para registro de preços, nos termos da Instrução 
Normativa/SLTI nº 6 de 25 de julho de 2014. 

15.11. O Setor de Licitações e Contratos do Município será a Unidade responsável pelos 
atos de controle e administração da Ata de Registro de Preço decorrentes desta licitação 
e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos interessados, respeitada a ordem de 
registro e os quantitativos a serem adquiridos, o fornecedor para o qual será emitido o 
pedido. 

15.12. A convocação do Fornecedor Beneficiário pelo CONTRATANTE será formalizada e 
conterá o endereço e o prazo máximo em que deverá comparecer para retirar o 
respectivo pedido. 

15.13. O Fornecedor Beneficiário convocado na forma do item anterior que não 
comparecer, não retirar o pedido no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações 
estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito às sanções previstas neste 
edital e seus anexos. 

15.14. Quando comprovada a hipótese acima, o Setor de Licitações e Contratos do 
Município poderá indicar o próximo fornecedor ao qual será destinado o pedido, sem 
prejuízo da abertura de processo administrativo para aplicação de penalidades. 

15.15. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, 
exceto nas hipóteses previstas nos artigos 17 e 18 do Decreto 7.892/2013 e devidamente 
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comprovadas as situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 
8.666/1993 ou decorrentes de redução dos preços praticados no mercado. 

15.16. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do 
art. 65 da Lei nº 8.666/1993, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por 
revogar a Ata e iniciar outro processo licitatório (parágrafo único, art. 19 do Decreto nº 
7.892/2013). 

15.17. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 
motivo superveniente, o órgão gerenciador definirá o novo preço máximo a ser pago pela 
Administração e convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos 
valores praticados pelo mercado. 

15.17.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados 
pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

15.17.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços 
aos valores de mercado observará a classificação original. 

15.18. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados; e 

b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

15.18.1. Na hipótese do subitem 16.18, quando os fornecedores registrados não 
aceitarem manter o preço originariamente fixado na ata, o órgão gerenciador deverá 
proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para 
obtenção da contratação mais vantajosa. 

15.19. O Fornecedor Beneficiário terá seu registro de preço cancelado na Ata, por 
intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla 
defesa: 

15.19.1. a pedido, quando: 

15.19.1.1. comprovar que está impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por 
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior devidamente comprovados; 

15.19.1.2. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da 
elevação dos preços de mercado, dos insumos que compõem o custo das 
aquisições/contratações, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento, 
sem aplicação de penalidade. 

15.19.2. por iniciativa do Município, quando: 

15.19.2.1. o fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado, sem aplicação de penalidade (§ 1º, do art. 18, 
Decreto nº 7.892/2013). 

15.19.2.2. perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório; 

15.19.2.3. por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 

15.19.2.4. não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço; 

15.19.2.5. não retirar a respectiva nota de empenho, assinar o Contrato, ou instrumento 
equivalente, no prazo estabelecido pelo Município, sem justificativa aceitável; 
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15.19.2.6. não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos 
decorrentes da Ata de Registro de Preço; 

15.18.2.7. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; 

15.19.2.7. caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 
estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; 

15.19.2.8. sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 
8.666/1993 ou no art. 7° da Lei n° 10.520/2002 . (art. 20, IV, do Decreto nº 7.892/2013). 

15.20. A Ata de Registro de Preço, decorrente desta licitação, será cancelada 
automaticamente: 

15.20.1. por decurso do prazo de vigência; 

15.20.2. quando não restarem fornecedores registrados. 

 

16. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

16.1. A contratação formalizar-se-á mediante a assinatura de instrumento particular, 
observadas as cláusulas e condições deste Edital e da proposta vencedora, conforme a 
minuta do Contrato que integra este Edital – Anexo IV ou o instrumento equivalente. 

16.2. O Fornecedor Beneficiário será notificado, por escrito, para assinatura do termo de 
Contrato, conforme a necessidade da Administração e desde que haja prévia 
disponibilidade de recursos orçamentários. Ainda que não transcritos total ou parcialmente 
no referido instrumento, farão parte integrante do Contrato as condições estabelecidas 
neste Edital, a proposta da empresa vencedora e todos os elementos técnicos que 
serviram de base à licitação. 

16.3. A assinatura do Contrato pela adjudicatária dar-se-á no prazo de até 03 (três) dias 
úteis, a contar da data de sua convocação pelo Município. 

16.3.1. O contrato decorrente do presente SRP deverá ser assinado no prazo de validade 
da Ata de Registro de Preços (§4º, do art. 12, do Decreto nº 7.892/2013). 

16.3.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, 
quando solicitado pelo licitante vencedor, por escrito, durante o seu transcurso e desde 
que ocorra motivo justificado e aceito pelo Município. 

16.4. A assinatura do Contrato ficará vinculada à manutenção das condições da 
habilitação, à plena regularidade fiscal e trabalhista da empresa vencedora e à 
inexistência de registro que caracterize impedimento à contratação com o Município, 
sendo aplicáveis as penalidades definidas no subitem 14.1, em caso de descumprimento. 

16.5. Por determinação da Lei nº 10.522, de 19/07/2002, artigo 6º, inciso III, como 
condição para celebração do Contrato, o Município fará consulta prévia obrigatória ao 
Cadastro dos créditos não quitados de órgãos e entidades Municipais. 

16.6. A consulta ao site do TST e ao Cadastro dos créditos não quitados de órgãos e 
entidades Municipais, para verificar a regularidade prevista nos itens 17.4 e 17.5 deste 
Edital, será feita por servidor devidamente credenciado, que deverá imprimir esses 
documentos e anexá-los aos autos do processo de contratação. 
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16.7. Se o licitante vencedor não comprovar as condições de habilitação consignadas no 
Edital, ou se recusar, injustificadamente, a assinar o termo de Contrato (ou retirar o 
instrumento equivalente) no prazo estabelecido, poderá ser convocado outro licitante, 
respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitatórios e 
feita a negociação, assinar o Contrato (ou retirar o instrumento equivalente), sem prejuízo 
das penalidades previstas neste edital e no Contrato e das demais cominações legais. 

 

17. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

17.1. O Contrato a ser firmado terá duração até 31 de dezembro de 2018, contados da 
data da assinatura do Contrato, ou de data posterior a ser fixada no termo do Contrato, 
com eficácia a partir da data da publicação no Diário Oficial do Município.  
 

18. DO PAGAMENTO 

18.1. Os critérios referentes ao pagamento estão previstos no Termo de Contrato, 
conforme minuta em anexo. 

 

19.  DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 

19.1. Os critérios referentes à compensação financeira estão previstos no Termo de 
Contrato, conforme minuta em anexo. 

 

20. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

20.1. Os critérios referentes às condições de recebimento do objeto estão previstos no 
Termo de Contrato, conforme minuta em anexo. 

 

21. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS 

21.1.  As sanções contratuais constam do Termo de Contrato, anexo ao Edital. 

 

22. DAS ATRIBUIÇÕES DO PREGOEIRO E DO PREFEITO MUNICIPAL 

22.1. Cabem ao pregoeiro as seguinte atribuições: 

a) coordenar o processo licitatório; 

b) receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor 
responsável pela sua elaboração; 

c) conduzir a sessão pública na internet; 

d) verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento 
convocatório; 

e) dirigir a etapa de lances; 
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f) verificar e julgar as condições de habilitação; 

g) receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente 
quando mantiver sua decisão; 

h) indicar o vencedor do certame; 

i) adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 

j) conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 

l) encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a 
homologação. 

22.2. Ao Prefeito Municipal cabe: 

a) adjudicar o objeto deste Pregão ao licitante vencedor, se houver interposição de 
recurso; 

b) homologar o resultado e promover a contratação correspondente a este Pregão; 

c) aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de 
infrações no procedimento licitatório; 

d) anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, 
mediante ato escrito e fundamentado; e 

e) revogar este Pregão, se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse 
público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado. 

22.3. O Prefeito Municipal poderá solicitar auxílio técnico aos órgãos participantes para 
execução das atividades: 

a) promoção dos atos necessários à instrução processual para a realização do 
procedimento licitatório; 

b) realização de pesquisa de mercado para identificação do valor estimado da licitação e 
consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos e entidades 
participantes; 

c) realização do procedimento licitatório. 

22.3.1. É facultado ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, 
promover diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam constar 
originariamente da proposta ou da documentação. 

22.4. 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. 

 

23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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2.1. A participação na presente licitação implica na concordância, por parte do licitante, 
com todos os termos e condições deste Edital. 

23.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

23.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando 
estiver explicitamente disposto em contrário. 

23.3.1. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente no 
Município. 

23.4. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento do licitante, desde que seja possível a exata compreensão de sua proposta e 
a perfeita aferição de sua qualificação. 

23.5. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro 
Contrato. 

23.6. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração da proposta ou 
pela apresentação de documentação exigida no presente Edital. 

23.7. Da sessão pública, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes que, ao final, deverá ser assinada pelo pregoeiro, pela equipe de 
apoio e todos os licitantes credenciados, ficando disponível no processo para os licitantes 
e para a sociedade. 

23.8. O licitante vencedor, em decorrência de aumento ou diminuição quantitativa do 
objeto licitado, e obedecendo-se as condições inicialmente previstas no Contrato, ficará 
obrigado a aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no 
fornecimento do material até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do Contrato. 

23.9. Fica facultada, entretanto, a supressão além do limite acima estabelecido, mediante 
consenso entre os contratantes. 

23.10. Em razão de eventuais alterações estruturais no Município, poderá haver 
modificações nos locais de entrega do objeto deste Edital, caso em que a empresa 
CONTRATADA será notificada a promover as mudanças necessárias. 

23.11. A adjudicação ao licitante vencedor e a homologação desta licitação pela 
autoridade competente não implicam direito à contratação. 

23.12. É vedado à empresa CONTRATADA caucionar ou utilizar o Contrato objeto da 
presente licitação para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização 
do Município. 

23.13. No caso de fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, o Município deverá 
ser comunicado por escrito sobre estas mudanças, e só aceitará a nova empresa se 
destas transformações não resultarem prejuízos a ao fornecimento dos materiais, 
mantidas as condições de habilitação e a manutenção das condições estabelecidas no 
Contrato original. 
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23.14. Não será admitida a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do 
objeto da presente licitação e do futuro Contrato. 

23.15. Será assegurado ao Município, ou a quem esse indicar, a qualquer tempo, o direito 
à plena fiscalização da execução do Contrato. 

23.16. A CONTRATADA prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela 
Administração, cujas reclamações se obriga a atender prontamente. 

23.17. A apresentação de proposta de preços na sessão pública, implica em pleno e total 
conhecimento das condições dos locais para onde serão fornecidos os materiais, bem 
como do Edital e seus anexos, necessários ao perfeito cumprimento da execução do 
Contrato. 

23.18. Para obtenção de cópia do Edital e seus Anexos, os interessados deverão, 
munidos de “pen drive”, comparecer ao Setor, Licitações e Contratos do Município, 
situado na Praça Osório Ferraz, nº01, Centro, Itambé/BA, nos dias úteis, no horário das 
08:00 às 13:00 horas. O Edital poderá também ser solicitado por meio de mensagem 
eletrônica para licitacoesitambe2017@hotmail.com. 

23.19. Caso seja necessária qualquer alteração deste Edital no curso do prazo 
estabelecido para a realização do Pregão na forma Presencial, este será novamente 
divulgado pelos mesmos meios que o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação 
das propostas. 

23.20. O Município poderá adiar a presente licitação ou prorrogar o prazo para 
recebimento das propostas, sem que caibam aos licitantes quaisquer reclamações ou 
direitos de indenização ou reembolso. 

23.21. Os casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro, com base na legislação que 
rege o presente certame, mencionada no preâmbulo deste Edital. 

23.22. Para dirimir as questões oriundas desta licitação e do futuro Contrato, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente, será competente o Foro da Justiça 
Estadual – Comarca de Itambé/BA, excluído qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 

23.24. Integram este Edital, independentemente de transcrição, os seguintes anexos: 

Anexo I - Termo de Referência 

Anexo II - Modelo de Proposta de Preços 

Anexo III - Minuta da Ata de Registro de Preço  

Anexo IV - Minuta de Contrato 

Anexo V – Modelo de Declarações 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

1. DO DETALHAMENTO DO OBJETO 

1.1. O presente Termo tem por objeto a quantificação, especificação e definição das 
condições para registro formal de preços visando à AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA 
DE FARDAMENTO PADRONIZADO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITAMBÉ-BA, DE ACORDO COM OS QUANTITATIVOS 
E AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONSTANTE DO TERMO DE REFERÊNCIA., de 
acordo com as especificações, quantidades e preços máximos admitidos pela 
Administração, citados no item 3 deste Termo de Referência. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. O presente Termo tem a finalidade de viabilizar, técnica e adequadamente os 
procedimentos necessários com vistas à aquisição de material de consumo. A realização 
do Pregão para Registro de Preços se dá em virtude da busca de preços mais vantajosos 
e o Município terá a possibilidade de, a partir do surgimento da necessidade de reposição 
do material, efetuar a contratação por demanda. 

2.2. O material a ser adquirido é essencial e imprescindível para o funcionamento das 
Unidades Operacionais do Município, e a interrupção do seu fornecimento pode acarretar 
transtornos e prejuízos ao desempenho das atribuições inerentes às diversas Unidades 
de sua abrangência. 

2.3. Os quantitativos dos materiais a serem adquiridos foram levantados com base nos 
Relatórios de Necessidade de Material fornecido pela Secretaria Municipal de 
Administração. 

2.4. O Sistema de Registro Formal de Preços não obriga o Município a firmar as 
contratações que dele poderão advir, permitindo, ainda, que sejam feitas contratações 
parceladas, até o quantitativo total previsto na Ata de Registro de Preços, de acordo com 
as necessidades já levantadas (art. 16, do Decreto 7.892/13). 

 

3. ESPECIFICAÇÃO/QUANTITATIVO/ VALOR MÁXIMO 

3.1. Em conformidade com o regulamento do SRP, material e a forma e a quantidade que 
pretende o município Adquirir é a estipulado no quadro abaixo: 
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LOTE 01– Fardamento Operacional (Guarda Municipal) 
 
 

 
LOTE 02- Fardamento Operacional (grupo especial) 

ÌTEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID. QTD VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

 
01 

Calça rip stop,azul  marinho UND  
40 

  

02 Gandola manga comprida azul marinho 
brasão da GCM manga direita  e bandeira do 
município na esquerda ( bordado) tecido rip 
stop  

UND  
40 

  

03 Gorro operacional rip stop, brasão da GCM 
bordado 

UND 40   

04 Camisa malha PV azul marinho,  azul 
marinho, brasão da GCM no peito, bandeira  
do município na manga direita e escudo da 
GCM  e nome da GCM na esquerda  

UND  
 

40 

  

05  
Colete operacional, com identificação guarda 
civil municipal nas costas 

UND  
40 

  

06 Cinto em nylon azul marinho fivela da GCM UND 40   

07  Cinto de guarnição operacional, completo na 
cor preta com porta tonfa, algemas, e porta 
gás  

UND  
40 

  

08 Coturno cano longo, em couro, zíper lateral, 
cadarço frontal  cor preta, tamanho variados. 

UND 40   

ÍTEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QTD VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

 
01 

Calça rip stop ,azul woodland 
camuflada, com reforços 

UND  
15 

  

02 Gandola manga comprida camuflada 
azul woodland, brasão da GCM 
manga direita  e bandeira do 
município na esquerda ( bordado) 
tecido rip stop  

UND  
15 

  

03 Gorro operacional rip stop camuflado, 
brasão da GCM bordado  

UND 15   

04 Camisa malha fria com fios de 
algodão, gola e punho elástico, azul 
marinho, brasão da GCM no peito, 
bandeira do município na manga 
direita e escudo da GCM  e nome da 
GCM na esquerda  

UND  
 

15 

  

05  
Colete operacional, com identificação 

UND  
15 
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LOTE 03 – Fardamento para Guarda Mirim 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM  
UND 

 
QUAT 

VALOR VALOR 

UNIT. TOTAL 

01 Camisas campana, malha PV, azul 
cobalto, brasão da Guarda Mirim no 
peito, bandeira do município na 
manga direita, brasão da Guarda 
Mirim na esquerda e nome da 
Guarda Mirim atrás. 

 
 

UND 

 
 

100 

  

02 Calça bombástica, gabardine, preta  UND 100   

03 Gandola em Oxford, azul Del Rey, 
brasão da Guarda Mirim na manga 
esquerda e bandeira do município na 
manga direita (estampado em malha 
branca e aplicado na camisa e 
bordado ao redor)  

 
 

UND 

 
100 

  

04 Tarja em velcro para identificação 
dos Guardas Mirim (bordado) 

UND 100   

05 Gandola em oxford, cinza escuro,  
brasão da Guarda Mirim na manga 
esquerda e bandeira do município na 
manga direita (estampado em malha 
branca e aplicado na camisa e 
bordado ao redor) 

 
 

UND 

 
 

10 

  

06 Braçal em Oxford preto (bordado)  UND 5   

 
 
 

guarda civil municipal nas costas 

06 Cinto em nylon azul marinho fivela da 
GCM 

UND 15   

07  Cinto de guarnição operacional, 
completo na cor preta com porta tonfa, 
algemas e porta gás  

UND  
15 

  

08  Tonfa em polímero militar  UND 10   

09 Bastões operacionais  UND 10   

10 Algemas em aço inox, espessura 
grossa 

UND 20   

11 Splayde defesa pessoal tamanho 70 
ml, composição pimenta tipo aerossol 
GL 108 

UND  
10 

  

12 Splay de defesa jato líquido 
direcionado ,70 ml composição  óleo 
vegetal e extrato mineral de consumo 
alimentício inerte e não tóxico.   

UND  
10 

  

13 Capacete tático m 88 – preto fosco 
liso paintballairsoft 

UND 20   



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ 
Secretaria Municipal de Administração 

SETOR DE LICITAÇÃO 
 

 
 

 

LOTE 04 – Acessório do Fardamento (guarda mirim) 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM  
UND 

 
QUAT 

VALOR VALOR 

UNIT. TOTAL 

01 Cinto em nylon preto com fivela 
prateada 

UND 70   

02 Boina, preta, brasão da Guarda 
Mirim (bordado) 

UND  
70 

  

03 Cinto de Guarnição operacional, cor 
preta, com fivela em plástico 

UND 70   

04  Bornal perna -porta-treco-  preto UND 70   

05 Cordão para Apito Trançado de nylon 
preto (tipo Fiel) 

UND 70   

 
LOTE – 05 - Coturno (numeração variada) 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM  
UND 

 
QUAT 

VALOR VALOR 

UNITA. TOTAL 

01 Coturno cano longo, cadarço frontal, 
cor preta (variados tamanhos) 

UND 70   

 

LOTE – 06 : Bandeiras 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM  
UND 

 
QUAT 

VALOR VALOR 

UNIT TOTAL 

01 Bandeira do Brasil em Oxford 
(Bordada) 1m x 1,5m 

UND 02   

02 Bandeira da Bahia em Oxford 
(bordada) 1m x 1,5m 

UND 04   

03 Bandeira de Itambé em Oxford 
(bordada)  1m x 1,5m 

UND 04   

 
04 

Bandeira de Guarda Municipal de 
Itambé em Oxford ( brasão 
bordado)  1m x 1,5m 

UND 02   

 
05 

Bandeira da Guarda Mirim em 
Oxford (Brasão bordado)  1m x 
1,5m 

UND 02   

 

LOTE 07– Secretaria de Saúde 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM  
UND 

 
QUAT 

VALOR VALOR 

UNIT TOTAL 

01 Blusa gola pólo, com punho, em 
malha penteada 100% algodão, 03 

UND 1.000   

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-782958525-bornal-perna-militar-porta-treco-rocam-pro-coldre-embutido-_JM
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botões, 02 bordados e manga curta 

02 Blusa gola V, em malha PP 100% 
poliéster, manga curta 

UND 1.000   

03 Blusa gola V, em malha PP 100% 
poliéster, manga longa 

UND 1.000   

 
LOTE 08– Secretaria de Saúde 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM  
UND 

 
QUAT 

VALOR VALOR 

UNIT TOTAL 

01 Blusa gola polo, com punho, em 
malha Piquet, 03 botões, 02 
bordados e manga curta. 

UND 1.000   

02 Blusa gola V, em malha PV 100% 
poliéster, manga curta 

UND 1.000   

03 Blusa gola V, em malha PV 100% 
poliéster, manga longa 

UND 1.000   

 

LOTE 09– Secretaria de Saúde 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM  
UND 

 
QUAT 

VALOR VALOR 

UNIT TOTAL 

01 Jaleco em Oxford, com gola, 
manga longa, 03 botões e 02 
bordados. 

UND 500   

02 Jaleco em Oxford, com gola, 
manga curta, 03 botões e 02 
bordados. 

UND 500   

 

LOTE 10– Secretaria de Assistência Social 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM  
UND 

 
QUAT 

VALOR VALOR 

UNIT TOTAL 

01 Camisa manga curta em malha PV, 
gola redonda. 

UND 1.200   

02 Camisa gola pólo, manga curta UND 200   

03 Short, com elástico tamanhos 
variados. 

UND 1.200   

 

LOTE 11– Secretaria de Assistência Social (Fanfarra) 

ITEM DISCRIÇÃO DO ITEM  
UND 

 
QUAT 

VALOR VALOR 

UNIT TOTAL 
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01 Blusa, tamanho variados  UND 80   

02 Calça tamanhos variados  80   

03 Chapéu tamanhos variados  80   

 

LOTE 12– Secretaria de Educação 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UND QUT VAL
OR 
UNI
T. 

VAL
OR 
TOT
AL 

1.  Camiseta de malha nas cores azul e branca, gola 
redonda, pintada, tamanho P. 

UND  
1500 

  

2.  Camiseta de malha nas cores azul e branca, gola 
redonda, pintada, tamanho M. 

UND  
1500 

  

3.  Camiseta de malha nas cores azul e branca, gola 
redonda, pintada, tamanho G. 

UND  
1500 

  

4.  Camiseta de malha nas cores azul e branca, gola 
redonda, pintada, tamanho GG. 

UND  
1000 

  

5.  Camisa de malha, gola Polo, bordada, tamanho 
P. 

UND  
20 

  

6.  Camisa de malha, gola Polo, bordada, tamanho 
M. 

UND  
40 

  

7.  Camisa de malha, gola Polo, bordada, tamanho 
G. 

UND  
100 

  

8.  Camisa de malha, gola Polo, bordada, tamanho 
GG. 

UND  
40 

  

9.  Camisa de malha para o São João, estampada, 
gola Polo, tamanho P. 

UND  
05 

  

10.  Camisa de malha para o São João, estampada, 
gola Polo, tamanho M. 

UND  
10 

  

11.  Camisa de malha para o São João, estampada, 
gola Polo, tamanho G. 

UND  
20 

  

12.  Camisa de malha para o São João, estampada, 
gola Polo, tamanho GG. 

UND  
15 

  

13.  Camiseta de malha para o Desfile de Sete de 
Setembro, amarela, gola V, pintada, tamanho P. 

UND  
20 

  

14.  Camiseta de malha para o Desfile de Sete de 
Setembro, amarela, gola V, pintada, tamanho M. 

UND  
30 

  

15.  Camiseta de malha para o Desfile de Sete de 
Setembro, amarela, gola V, pintada, tamanho G. 

UND  
70 

  

16.  Camiseta de malha para o Desfile de Sete de 
Setembro, amarela, gola V, pintada, tamanho 
GG. 

UND  
30 

  

17.  Camisa de malha para o Dia do Professor, gola 
V, tamanho P. 

UND  
50 

  

18.  Camisa de malha para o Dia do Professor, gola 
V, tamanho M. 

UND  
80 

  

19.  Camisa de malha para o Dia do Professor, gola 
V, tamanho G. 

UND  
150 

  

20.  Camisa de malha para o Dia do Professor, gola UND    
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V, tamanho GG. 70 

21.  Camiseta de malha para o Projeto Música, gola 
V, tamanho P. 

UND  
60 

  

22.  Camiseta de malha para o Projeto Música, gola 
V, tamanho M. 

UND  
60 

  

23.  Camiseta de malha para o Projeto Música, gola 
V, tamanho G. 

UND  
50 

  

24.  Camiseta de malha para o Projeto Música, gola 
V, tamanho GG. 

UND  
30 

  

25.  Camisa de malha para a Rede Física, manga 
longa, gola V, tamanho P.  

UND  
02 

  

26.  Camisa de malha para a Rede Física, manga 
longa, gola V, tamanho M.  

UND  
02 

  

27.  Camisa de malha para a Rede Física, manga 
longa, gola V, tamanho G.  

UND  
04 

  

28.  Camisa de malha para a Rede Física, manga 
longa, gola V, tamanho GG.  

UND  
02 

  

29.  Camisa de tecido para a Cantina, tamanho P. UND 05   

30.  Camisa de tecido para a Cantina, tamanho M. UND 10   

31.  Camisa de tecido para a Cantina, tamanho G. UND 15   

32.  Camisa de tecido para a Cantina, tamanho GG. UND  
10 

  

33.  Camisa de tecido para a SMEC, tamanho P. UND 10   

34.  Camisa de tecido para a SMEC, tamanho M. UND 20   

35.  Camisa de tecido para a SMEC, tamanho G. UND 35   

36.  Camisa de tecido para a SMEC, tamanho GG. UND 15   

 

3.1.1. Havendo diferenças de especificações nos materiais entre o Termo de Referência e 
qualquer outro documento do certame, prevalecerão as deste Termo. 

4. DO PREÇO 

4.1. No preço proposto já deverão estar computados todos os custos acessórios para seu 
normal adimplemento, sejam eles impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, comerciais, taxas, seguros, transporte e quaisquer outros que incidam ou venham 
a incidir sobre o objeto licitado. 

5. DOS LOCAIS ONDE SERÃO ENTREGUES OS PRODUTOS 

Os materiais/equipamentos serão entregues no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
data da assinatura do Contrato, no Município de Itambe/BA, em endereço a ser informado 
no momento da convocação. 

6. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

6.1. O Contrato a ser firmado terá duração até 31 de dezembro de 2018, ou de data 
posterior a ser fixada no termo do Contrato, com eficácia a partir da data da publicação no 
Diário Oficial do Município. 
 

7. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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a) A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente o 
objeto contratado; 

b) No caso de fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, o MUNICÍPIO deverá ser 
comunicado por escrito sobre estas mudanças, e só aceitará a nova empresa se destas 
transformações não resultarem prejuízos à execução dos serviços, mantidas as condições 
de habilitação e a manutenção das condições estabelecidas no Contrato original; 

c) Cumprir quaisquer formalidades e pagar as multas porventura impostas pelas 
autoridades competentes, decorrentes da execução do objeto ora contratado; 

d) Executar o objeto do Contrato de acordo com as exigências do Edital da Licitação e 
seus Anexos, agindo de boa-fé conforme exigência do Código Civil; 

e) Manter-se em compatibilidade com as obrigações assumidas e com todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas no Edital; 

f) Facilitar e permitir ao CONTRATANTE a qualquer momento, a realização de vistoria e 
acompanhamento do cumprimento do objeto do Contrato, sem que isso incorra em 
isenção de responsabilidade da CONTRATADA, assegurado, a qualquer tempo, o direito à 
plena fiscalização; 

g) Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 
execução do Contrato; 

h) Manter durante toda a vigência do Contrato a garantia integralizada, reforçando-a ou 
reconstituindo-a quando se fizer necessário; 

i) Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade no cumprimento do Contrato e 
prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

j) Eximir-se de divulgar e fornecer dados ou informações obtidas em razão do Contrato, 
bem como utilizar o nome do MUNICÍPIO para fins comerciais ou em campanhas e 
material de publicidade, sem autorização prévia do Município; 

k) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas 
reclamações se obriga a atender prontamente; 

l) Assumir os custos de substituição de materiais que sejam recusado(s) pelo 
CONTRATANTE, pelos motivos constantes do Contrato, correndo por sua conta as 
despesas decorrentes  desta substituição; 

m) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, as obrigações em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções apontadas pelo 
CONTRATANTE no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da ciência, ou no prazo 
para tanto estabelecido pela fiscalização; 

n) Cumprir suas obrigações fornecendo produtos de qualidade, que atendam as normas 
técnicas de fabricação, cabendo-lhe total e exclusiva responsabilidade pelo integral 
atendimento de toda a legislação pertinente ao fornecimento e assumindo a 
responsabilidade por todos os custos incluindo preço de transporte, mão-de-obra para 
carga e descarga, tributos e demais custos adicionais; 

o) Ocorrendo mudança de locais de entrega, durante a vigência do Contrato, ficará a 
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CONTRATADA obrigada a cumprir a obrigação contratual nos novos endereços, desde 
que estes se localizem dentro do Município de Itambé/BA, sem quaisquer ônus para o 
CONTRATANTE e mediante simples comunicação por escrito; 

p) Pagar as despesas decorrentes do transporte a ser executado em razão da entrega 
dos materiais objeto do Contrato, inclusive carga e descarga; 

q) Autorizar e assegurar ao CONTRATANTE o direito de fiscalizar, sustar e recusar o 
fornecimento do(s) material(is) que não esteja(m) de acordo com as especificações 
constantes deste Termo de Referência e da proposta da CONTRATADA,  ficando certo 
que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização do CONTRATANTE eximirá a 
CONTRATADA de suas responsabilidades provenientes do Contrato; 

r) Assumir os custos de substituição de materiais que sejam recusado(s) pelo 
CONTRATANTE, pelos motivos constantes deste Termo de Referência, correndo por sua 
conta as despesas decorrentes desta substituição; 

s) Responsabilizar-se pelos prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por 
atos de seus empregados ou prepostos, durante a entrega dos materiais objeto deste 
Termo de Referência; 

t) O CONTRATANTE poderá exigir: 

t.1) que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, 
biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 

t.2) que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do 
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como 
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 

t.3) que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual 
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a 
garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; 

t.4) que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da 
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 
mercúrio (Hg), chumbo (PB), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs). 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

a) Exercer a fiscalização da execução do objeto do Contrato por servidores especialmente 
designados, na forma prevista na Lei n° 8.666/93; 

b) Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o Contrato; 

c) Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em 
especial, aplicação de sanções, alterações e revisões do Contrato; 

d) Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuais; 

e) Permitir o acesso à CONTRATADA para o cumprimento de suas obrigações; 

f) Comunicar oficialmente à CONTRATADA as falhas detectadas; 
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g) Aceitar ou rejeitar a execução, após a conclusão de cada etapa do objeto, fazendo, por 
escrito, as observações que julgar necessárias à sua perfeita conclusão e devida 
aceitação; 

h) Rejeitar qualquer execução cumprida equivocadamente ou em desacordo com as 
orientações do Município, do Edital de Licitação e seus anexos, que são partes 
integrantes do Contrato; 

i) Solicitar que seja reexecutada a obrigação rejeitada, adequando-a às especificações 
constantes do Edital da Licitação e seus Anexos. 

 

9. DOS CRITÉRIOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 

9.1. A fiscalização será exercida por um representante do CONTRATANTE, designado 
pela autoridade competente, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso 
da execução do Contrato e de tudo dará ciência à CONTRATADA, conforme art. 67 da Lei 
n.º 8.666, de 1993. 

9.2. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, vícios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na 
ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus 
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei 8.666/93. 

9.3. No que se refere ao disposto no Contrato, aplicam-se também, subsidiariamente, no 
que couberem, as disposições do Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990. 

10. DAS SANÇÕES 

10.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, bem como no artigo 7º da 
Lei nº 10.520/02, a CONTRATADA, no curso da execução do Contrato,  estará sujeita às 
seguintes penalidades, garantidos o contraditório e a prévia e ampla defesa: 

a) advertência, com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/1993; 

b) multa, com fundamento no art. 7º, da Lei nº 10.520/2002  e art. 87, III, da Lei nº 
8.666/1993; 

c) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de 
até 5 (cinco) anos, com fundamento no art. 7º, da Lei nº 10.520/2002; 

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
Município, por prazo não superior a 2 (dois) anos, com fundamento no art. 87, III, da Lei 
nº 8.666/1993; 

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, com 
fundamento no art. 87, IV, da Lei nº 8.666/1993.* 

I – Os valores da multa pela ocorrência de atraso injustificado na execução do objeto, 
assim considerado pelo CONTRATANTE, hipótese em que responderá pela inexecução 
parcial ou total do Contrato, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades e da 
responsabilidades civil e criminal, são: * 
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a) 0,16% (zero vírgula dezesseis por cento) ao dia sobre o valor total do contrato , 
limitada a incidência a 15 (quinze) dias; 

b) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de atraso por período 
superior ao previsto na alínea anterior até 30 (trinta) dias, ou de inexecução parcial da 
obrigação assumida;  

c) 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de inexecução total da 
obrigação assumida, podendo ainda ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a 
configurar, nesta hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da 
rescisão unilateral da avença. 

 

10.2. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” desta Cláusula poderão ser 
aplicadas juntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no 
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da notificação, 
elevando-se o prazo para 10 (dez) dias úteis, no caso da penalidade prevista na alínea 
“e”. 

10.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido na Secretaria Municipal de Finanças 
e Gestão Orçamentária do CONTRATANTE, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da 
notificação, e caso não se verifique o pagamento do valor da multa pela CONTRATADA, 
deverá o CONTRATANTE: 
 
I - quando o CONTRATADO autorizar, de forma expressa, realizar diretamente a retenção 
e compensação dos valores das multas nas faturas em aberto, mediante desconto direto 
dos valores devidos nas faturas ou créditos existentes; ou 
 
II - executar a garantia prestada; não havendo êxito nessa operação, por qualquer razão, 
ou se a multa for superior ao valor da garantia, deverá, obrigatoriamente, proceder ao 
desconto direto dos valores devidos de qualquer fatura ou crédito existente em favor da 
CONTRATADA, ou, ainda, quando for o caso, promover a cobrança judicial desse 
montante. 
 

10.4. As multas e outras penalidades somente poderão ser relevadas nos casos para os 
quais a CONTRATADA não tenha, de qualquer forma, concorrido ou dado causa, 
devidamente comprovados por escrito e aceitos pelo CONTRATANTE. 

10.5.  A CONTRATADA deverá comunicar ao CONTRATANTE os casos de que trata o 
item anterior, dentro do prazo de 02 (dois) dias consecutivos contados de sua verificação 
e apresentar os documentos da respectiva comprovação, em até 05 (cinco) dias 
consecutivos a partir da data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados. 

10.6. O CONTRATANTE, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados 
do recebimento dos documentos de comprovação mencionados no Parágrafo Quarto, 
deverá aceitar ou recusar os motivos alegados, oferecendo por escrito as razões de sua 
eventual aceitação ou recusa. 

10.7. Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as 
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou 
do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias 
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.* 
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10.8. Se a infração administrativa prevista nesta cláusula for tipificada pela Lei nº 12.846, 
de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, 
cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da 
empresa deverão ser remetidas ao Setor Jurídico do Município, com despacho 
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  

10.9. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não tipificadas 
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 
12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.  

10.10. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 
Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, 
com ou sem a participação de agente público.  

 

11. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO 

11.1. A Ata de Registro de Preços deverá ter vigência até 31 de dezembro de 2018. 

11.2. Para cada fornecimento será assinado um contrato entre o licitante que tenha 
firmado a Ata de Registro de Preços e o Município, após a autorização da despesa e 
emissão da respectiva Nota de Empenho. 

11.3. Apesar de o objeto ser de entrega imediata, deverá ser formalizado Contrato, com 
vigência até o final do exercício em que o mesmo for assinado. 

11.4. O prazo de entrega dos materiais será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
assinatura do Contrato ou instrumento equivalente. 

 

Itambé, 23 de julho de 2018. 

 

 

FELIPE FERRAZ GUSMÃO 

PRESIDENTE PERMANENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº ____/______ 
 
À 
Prefeitura Municipal de Itambé/BA 

A Empresa ______________________________, CNPJ nº ________________, sediada 
___________(endereço completo)______________, se propõe a fornecer o material 
discriminado, atendendo todas as condições estipuladas no Edital de Licitação, e nos 
valores abaixo: 
 
ITENS ESPECIFICAÇÕES UND QUANT. MARCA VALOR 

UNT 
VALOR 
TOTAL 

       

       
       

  
Valor global estimado do Registro de Preços: R$ _______________ 

- Validade da Proposta de Preços: 

- Prazo de Entrega: _____ (______) dias úteis após assinatura do Contrato ou 
instrumento equivalente. 

– Informações para assinatura do Contrato: 

– Nome: 
– Cargo: 
– RG: 
– CPF: 

Telefone/Fax: 

E-mail: 

Local e data.          

 

       ________________________________ 

Assinatura e Nome do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO III 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ______/______ 

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº ________/______ 

PROCESSO Nº  _________________/________ 

 
Aos .... dias de ..... do ano de ____, o MUNICÍPIO DE ITAMBÉ, ESTADO DA BAHIA, 
pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 13.743.760.0001/30, situada 
a PRAÇA OSÓRIO FERRAZ, 01, CENTRO, ITAMBÉ/BA, CEP: 45140-000, neste ato 
representado pelo seu Prefeito, o Sr. Eduardo Coelho de Paiva Gama, brasileiro, casado, 
funcionário publico federal RG: 0249103680 SSP-Ba, CPF n.º. 366.829.001-63, lavra a 
presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Presencial nº _________/_____, 
que objetiva a aquisição de material de consumo, observadas as especificações, os 
preços, os quantitativos e os fornecedores classificados na licitação supracitada, bem 
como as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta ata em 
documento vinculativo e obrigacional às partes, com característica de compromisso para 
futura contratação, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório, nas 
propostas apresentadas e no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

A presente Ata tem como objeto o registro formal de preços relativos à aquisição de 
material de consumo, conforme detalhamentos constantes no Edital e anexos e, ainda, a 
documentação, propostas de preços e lances apresentados pelos licitantes classificados 
em primeiro lugar e, excepcionalmente, demais fornecedores que tiveram seus preços 
registrados para a formação de cadastro de reserva (§ 1º, do art. 11, do Decreto nº 
7.892/2013), a fim de atender ao quantitativo total estimado para a contratação, 
observado o preço da proposta vencedora, visando contratações futuras. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações 
nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) 
objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao fornecedor registrado 
a preferência, em igualdade de condições.  
 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O Município poderá autorizar o remanejamento das 
quantidades previstas para os itens com preços registrados nesta Ata entre os órgãos 
participantes e não participantes, nos termos da Instrução Normativa/SLTI nº 6 de 25 de 
julho de 2014. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RELAÇÃO DOS FORNECEDORES BENEFICIÁRIOS DO 
REGISTRO DE PREÇOS 

Em decorrência das propostas e lances apresentados e homologados no certame 
licitatório, ficam registrados, para contratações futuras, os preços unitários e respectivos 
fornecedores classificados, conforme Relação dos Fornecedores Beneficiárias do 
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Registro de Preços, Anexo I desta ata. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Os fornecedores registrados para formação de cadastro de 
reserva só se beneficiarão deste Registro de Preços no caso de exclusão do primeiro 
colocado da ata, nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013 (§ 
1º, do art. 11, do Decreto nº 7.892/2013). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A vigência da Ata de Registro de Preço será até 31 de dezembro de 2018, com eficácia 
legal após a da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município, tendo 
início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA PRESENTE ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

O gerenciamento deste instrumento caberá ao Município de Itambé/BA, por meio da 
Prefeitura Municipal de Itambé/BA. 

 

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR BENEFICIÁRIO 

Os fornecedores detentores dos preços registrados deverão cumprir o compromisso 
firmado por intermédio do presente instrumento, nos termos dispostos no Decreto 
Municipal nº 37/2017, Decreto Federal nº 7.892/2013 e no Edital de Pregão e seus 
anexos, e cumprir, integralmente, todas as cláusulas e condições constantes dos 
contratos ou instrumentos equivalentes porventura firmados, sob pena de revogação da 
presente Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das penalidades 
cabíveis. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU 
RETIRADA DO INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar 
contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e 
seus Anexos, e na legislação pertinente. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para cada fornecimento será assinado um Contrato ou 
instrumento equivalente entre o licitante que tenha firmado esta Ata de Registro de Preços 
e o titular do órgão ou entidade CONTRATANTE, após a autorização da despesa e 
emissão da respectiva Nota de Empenho. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O prazo para assinatura do Contrato ou retirada do 
instrumento equivalente, por parte do fornecedor registrado, será de 03 (três) dias úteis, a 
contar da notificação feita pelo Município, sob pena de decair do direito à contratação, 
sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Em cada fornecimento decorrente desta Ata serão 
observadas, quanto ao preço unitário, as cláusulas e condições constantes do Edital do 
Pregão que a precedeu e que integra o presente instrumento de compromisso. 

PARÁGRAFO QUARTO - O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços  
deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Esta Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da Administração que não tenha participado deste certame, mediante 
anuência do Município, na forma do art. 22º do Decreto nº 7.892, de 23/01/2013. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de 
preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o 
Município para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caberá ao fornecedor beneficiário desta ata de registro de 
preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do 
fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e 
futuras decorrentes desta ata, assumidas com o Município e demais órgãos participantes. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As aquisições ou contratações adicionais decorrentes de 
adesão a esta ata não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de 
preços para o Município e demais órgãos participantes. 

PARÁGRAFO QUARTO - O quantitativo decorrente das adesões a esta ata de registro de 
preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item 
registrado na ata de registro de preços para o Município e demais órgãos participantes, 
independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

PARÁGRAFO QUINTO - O Município somente autorizará adesão a esta ata após a 
primeira aquisição ou contratação por órgão integrante desta ata (§ 5º, do art. 22, do 
Decreto nº 7.892/2013). 

PARÁGRAFO SEXTO - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não 
participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, 
observado o prazo de vigência desta ata. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança 
do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a 
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias 
contratações, informando as ocorrências ao Município. 

PARÁGRAFO OITAVO - Os órgãos ou entidades que utilizarem esta Ata de Registro de 
Preços deverão observar, quanto ao preço unitário, as cláusulas e condições constantes 
do Edital do Pregão que a precedeu e que integra o presente instrumento de 
compromisso. 

PARÁGRAFO NONO – Os Órgãos ou Entidades não participantes, ou caronas, somente 
poderão efetuar adesões à Ata de Registro de Preços mediante prévia e expressa 
autorização do órgão gerenciador, conforme determina o art. 22 do Decreto 7.892 de 
23/01/2013. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ 
Secretaria Municipal de Administração 

SETOR DE LICITAÇÃO 
 

 
 

 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 
hipóteses previstas nos arts. 17 e 18 do Decreto nº 7.892/2013 e devidamente 
comprovadas as situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 
8.666/1993 ou decorrentes de redução dos preços praticados no mercado.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na 
alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, a Administração, se julgar 
conveniente, poderá optar por revogar a Ata e iniciar outro processo licitatório. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador definirá o novo 
preço máximo a ser pago pela Administração e convocará os fornecedores para 
negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos 
valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem 
aplicação de penalidade. 

PARÁGRAFO QUARTO - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem 
reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original. 

PARÁGRAFO QUINTO - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços 
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 
poderá: 

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados; e 

b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

PARÁGRAFO SEXTO – Quando os fornecedores registrados não aceitarem manter o 
preço originariamente fixado na ata, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da 
ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação 
mais vantajosa. 

 

CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

O Fornecedor Beneficiário terá seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de 
processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - a pedido, quando: 

a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de 
caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado; 

b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da 
elevação dos preços de mercado, dos insumos que compõem o custo das 
aquisições/contratações e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento, 
sem aplicação de penalidade. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - por iniciativa do Município, quando: 

a) o fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado, sem aplicação de penalidade (§ 1º, do art. 18, 
Decreto nº 7.892/2013); 

b) o fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório, 
garantida a possibilidade da aplicação de penalidade; 

c) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 

d) não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço;  

e) o fornecedor não assinar o Contrato ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido 
pelo Município, sem justificativa aceitável; 

f) o fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos 
decorrentes da Ata de Registro de Preço; 

g) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 
estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; 

h) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 8.666/1993 ou 
no art. 7° da Lei n° 10.520/2002. (art. 20, IV, do Decreto nº 7.892/2013). 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Ocorrendo qualquer das hipóteses do Parágrafo Segundo, 
concluído o processo, o Município fará o devido apostilamento na Ata de Registro de 
Preço e informará ao Fornecedor Beneficiário a nova ordem de registro. 

PARÁGRAFO QUARTO -  A Ata de Registro de Preço, decorrente desta licitação, será 
cancelada automaticamente: 

a) por decurso do prazo de vigência; 

b) quando não restarem fornecedores registrados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 
O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 
estabelecidas no Edital e na Minuta do Contrato. 

PARÁGRAFO ÚNICO - É da competência do órgão gerenciador a aplicação das 
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço 
(art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o 
descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual 
caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo 
único, do Decreto nº 7.892/2013). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de 
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lavratura de Termo Aditivo à presente ata de Registro de Preços. 

b) integram esta Ata o Anexo I - RELAÇÃO DOS FORNECEDORES BENEFICIÁRIOS DO 
REGISTRO DE PREÇOS, o Anexo II - DADOS COMPLEMENTARES DO(S) 
FORNECEDOR(ES) e, ainda,  o Edital de Pregão e seus anexos e as propostas das 
empresas classificadas para cada item. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados por 
esta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei 
nº 8.666, de 1993. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os contratos decorrentes desta ata de registro de preços 
poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 

Para dirimir as questões oriundas desta Ata de Registro de Preços Fica eleito o foro da 
comarca de Itambé/BA. 

 

(Local) _____/______/_______ 
 

______________________________________________________ 
ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ 
 
  
FORNECEDOR ITEM(NS) ....__________________________________________ 
 
FORNECEDOR ITEM(NS) ....__________________________________________ 
 
FORNECEDOR ITEM(NS) ....__________________________________________ 
 
 
__________________________    __________________________ 

TESTEMUNHA                  TESTEMUNHA 
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ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° __________/_____ 
 

RELAÇÃO DOS FORNECEDORES BENEFICIÁRIOS DO REGISTRO DE 
PREÇOS 

 
EMPRESA:  CNPJ:  Prazo entrega: 
 
Item  Unid. Quant. Marca Preço 

Unitário 
Valor 
Total 

       
       
       
       

       

 
 
 

______________________________________________________ 
FORNECEDOR 

 
 

 
 
 EMPRESA:  CNPJ:  Prazo entrega: 
 
Item  Unid. Quant. Marca Preço 

Unitário 
Valor 
Total 

       
       
       
       
       
 
 

______________________________________________________ 
FORNECEDOR 
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ANEXO II DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° _________/______ 
 

DADOS COMPLEMENTARES DO(S) FORNECEDOR(ES) 
 
 
Fornecedor:  
Representante Legal:  
Endereço:  
Telefone/Fax:  
E-mail:  
 
 
Fornecedor:  

Representante Legal:  

Endereço:  
Telefone/Fax:  
E-mail:  
 

 

Cadastro de Reserva (art. 11, II, Decreto 7.892/2014):  

  

Aceitam cotar os bens ou serviços objeto desta Ata de Registro de Preços 
com preços iguais ao do Fornecedor Beneficiário, os seguintes fornecedores:  

Fornecedor CNPJ Endereço 
Representant

e legal 

Informações 
para contato 
(Telefone, e-

mail, etc.) 
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ANEXO IV 
 

MINUTA DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSUMO/PERMANENTE 

 
TERMO DE CONTRATO Nº ______/__________ 
PROCESSO Nº ______________/_______-____ 
PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº ____/________ 
 
 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE ITAMBÉ/BA, ATRAVÉS DA 
PREFEITURA MUNICPAL DE ITAMBÉ/BA, E 
A EMPRESA , PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL 
E FUTURA DE FARDAMENTO 
PADRONIZADO EM ATENDIMENTO AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DE ITAMBÉ-BA, DE ACORDO 
COM OS QUANTITATIVOS E AS 
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONSTANTE 
DO TERMO DE REFERÊNCIA.PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL, SUAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS E UNIDADES 
VINCULADAS. 

 

O MUNICÍPIO DE ITAMBÉ, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público 
interno, inscrita no CNPJ nº 13.743.760.0001/30, situada a PRAÇA OSÓRIO 
FERRAZ, 01, CENTRO, ITAMBÉ/BA, CEP: 45140-000, doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Prefeito, o Sr. 
Eduardo Coelho de Paiva Gama, brasileiro, casado, funcionário publico federal 
RG: 0249103680 SSP-Ba, CPF n.º. 366.829.001-63, e a empresa ______________, 
com sede no(a)  ___________, nº __ – _º andar – ______, na cidade de _________, 
Estado de _________, inscrita no CNPJ/MF nº representada neste ato pelo(a) 
seu(sua) _______(cargo)_____, Sr.(ª) __________, portador(a) da Cédula de 
Identidade RG nº _______, expedida por __/___ e CPF/MF nº ___.___.___-__, 
___.___.___/____-__, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo 
em vista o que consta no Processo Administrativo autos nº  _________, pelo qual foi 
homologado do objeto do Pregão na Forma Presencial/SRP nº __/____ e, em 
observância ao disposto nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e demais normas pertinentes, RESOLVEM celebrar o presente Contrato, 
sob os termos e condições a seguir estabelecidos: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Contrato tem por objeto AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE 
FARDAMENTO PADRONIZADO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ITAMBÉ-BA, DE ACORDO COM OS 
QUANTITATIVOS E AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONSTANTE DO TERMO 
DE REFERÊNCIA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo 
de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº__/____. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Integram este Contrato, independente de sua 
transcrição, o Edital de Licitação e a Proposta da CONTRATADA, datada de 
__/__/____, seus Anexos e demais elementos constantes do referido processo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O presente Contrato regula-se por suas cláusulas e 
pelos preceitos de direito públicos, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da 
teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado e, em especial, o 
Código Civil – Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 e o Código de Defesa do 
Consumidor – Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução do objeto deste 
Contrato, o valor global de R$__.________,__ 
(_________________________________________________). 

 

Item Especificação Quantid. Marca Valor Unitário Valor Total 
 
 

     

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Quaisquer tributos, encargos, custos e despesas, diretos 
ou indiretos, omitidos da proposta da CONTRATADA ou incorretamente cotados, 
serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de 
acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo o fornecimento ser cumprido sem 
ônus adicional ao MUNICÍPIO. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso haja equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos da proposta, a CONTRATADA deverá arcar com o ônus decorrente, 
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente não seja satisfatório para o 
atendimento ao objeto deste Pregão, exceto quando ocorrer algum dos eventos 
arrolados no artigo 57, §1º, da Lei nº 8.666/93. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O disposto no parágrafo anterior se aplica ainda que se 
trate de eventos futuros e incertos. 

PARÁGRAFO QUARTO - Os preços constantes da proposta anexa a este contrato 
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são de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, não lhe assistindo o 
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer 
outro pretexto. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESPESA 

A despesa com a execução dos serviços de que trata o objeto, correrá à conta do 
Orçamento do Município, para o exercício de 2018, sob a seguinte classificação: - 
Programa de Trabalho: ___________; Natureza da Despesa: __________; Fonte de 
Recursos: _____________; Plano Interno: __________. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO EMPENHO DA DESPESA 

Os recursos necessários ao atendimento da despesa inerente ao presente Contrato 
estão regularmente inscritos na Nota de Empenho nº    ____NE______, 
de___/___/____ , no valor de R$ _______.__.___,__ 
(_____________________________________________), correspondente ao 
período de _______.__ a _____ __.__ do exercício em curso. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência deste Contrato é de __/__/___ a 31/12/2018, com eficácia após 
a publicação do seu extrato no Diário Oficial da Município. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os prazos de início de etapas de entrega admitem 
prorrogação, mantidas as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção 
de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes 
motivos, devidamente autuados em processo: 

I - alteração do projeto ou especificações, pelo Município; 

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das 
partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do Contrato; 

III - impedimento de execução do Contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido 
pelo Município em documento contemporâneo à sua ocorrência; 

IV- interrupção da execução do Contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por 
ordem e no interesse do Município; 

V - aumento das quantidades inicialmente previstas no Contrato, nos limites 
permitidos por lei; 

VI - omissão ou atraso de providências a cargo do MUNICÍPIO, inclusive quanto aos 
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na 
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execução do Contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos 
responsáveis. 

CLÁUSULA SEXTA - DA DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

A execução do presente contrato dar-se com a entrega do material previsto na 
cláusula segunda, naquelas especificações e quantidades. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS LOCAIS ONDE SERÃO ENTREGUES OS PRODUTOS 

Os fardamentos a serem adquiridos deverão ser fornecidas nas dependências da 
Contratada. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATADA 

Cabe à CONTRATADA, a perfeita execução do objeto contratado dentro das 
exigências da Lei n° 8.666/93, da boa-fé exigida na norma civil e ainda: 

a) A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou 
parcialmente o objeto contratado; 

b) No caso de fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, o Município deverá 
ser comunicado por escrito sobre estas mudanças, e só aceitará a nova empresa se 
destas transformações não resultarem prejuízos à execução dos serviços, mantidas 
as condições de habilitação e a manutenção das condições estabelecidas no 
Contrato original; 

c) Cumprir quaisquer formalidades e pagar as multas porventura impostas pelas 
autoridades competentes, decorrentes da execução do objeto ora contratado; 

d) Executar o objeto deste Contrato de acordo com as exigências do Edital da 
Licitação e seus Anexos, agindo de boa-fé conforme exigência do Código Civil; 

e) Manter-se em compatibilidade com as obrigações assumidas e com todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital; 

f) Facilitar e permitir ao CONTRATANTE a qualquer momento, a realização de 
vistoria e acompanhamento do cumprimento do objeto do Contrato, sem que isso 
incorra em isenção de responsabilidade da CONTRATADA, assegurado, a qualquer 
tempo, o direito à plena fiscalização; 

g) Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 
resultantes da execução deste Contrato; 

h) Manter durante toda a vigência do Contrato a garantia integralizada, reforçando-a 
ou reconstituindo-a quando se fizer necessário; 

i) Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade no cumprimento do 
Contrato e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 
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j) Eximir-se de divulgar e fornecer dados ou informações obtidas em razão do 
Contrato, bem como utilizar o nome do Município para fins comerciais ou em 
campanhas e material de publicidade, sem autorização prévia do Município; 

k) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, 
cujas reclamações se obriga a atender prontamente; 

l) Assumir os custos de substituição de materiais que sejam recusado(s) pelo 
CONTRATANTE, pelos motivos constantes deste Contrato, correndo por sua conta 
as despesas decorrentes  desta substituição; 

m) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou 
em parte, as obrigações em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
apontadas pelo CONTRATANTE no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da 
ciência, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização; 

n) Cumprir suas obrigações fornecendo produtos de qualidade, que atendam as 
normas técnicas de fabricação, cabendo-lhe total e exclusiva responsabilidade pelo 
integral atendimento de toda a legislação pertinente ao fornecimento e assumindo a 
responsabilidade por todos os custos incluindo preço de transporte, mão-de-obra 
para carga e descarga, tributos e demais custos adicionais; 

o) Ocorrendo mudança de locais durante a vigência do Contrato, ficará a 
CONTRATADA obrigada a cumprir a obrigação contratual nos novos endereços, 
desde que estes se localizem dentro Município de Itambé/BA, sem quaisquer ônus 
para o CONTRATANTE e mediante simples comunicação por escrito; 

p) Pagar as despesas decorrentes do transporte a ser executado em razão da 
entrega dos materiais objeto deste Contrato, inclusive carga e descarga; 

q) Autorizar e assegurar ao CONTRATANTE o direito de fiscalizar, sustar e recusar o 
fornecimento do(s) material(is) que não esteja(m) de acordo com as especificações 
constantes deste Contrato e da proposta da CONTRATADA,  ficando certo que, em 
nenhuma hipótese, a falta de fiscalização do CONTRATANTE eximirá a 
CONTRATADA de suas responsabilidades provenientes do Contrato; 

r) Assumir os custos de substituição de materiais que sejam recusado(s) pelo 
CONTRATANTE, pelos motivos constantes deste Contrato, correndo por sua conta 
as despesas decorrentes  desta substituição; 

s) Responsabilizar-se pelos prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
por atos de seus empregados ou prepostos, durante a entrega dos materiais objeto 
deste Contrato. 

t) O CONTRATANTE poderá exigir: 

t.1) que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, 
atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 

t.2) que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação 
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do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – 
INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação 
aos seus similares; 

t.3) que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem 
individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, 
de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; 

t.4) que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da 
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais 
como mercúrio (Hg), chumbo (PB), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs). 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Cabe ao CONTRATANTE, além dos encargos previstos na Lei n° 8.666/93, as 
seguintes obrigações: 

a) Exercer a fiscalização da execução do objeto deste Contrato por servidores 
especialmente designados, na forma prevista na Lei n° 8.666/93; 

b) Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o Contrato; 

c) Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em 
especial, aplicação de sanções, alterações e revisões do Contrato; 

d) Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuais; 

e) Permitir o acesso à CONTRATADA para o cumprimento de suas obrigações; 

f) Comunicar oficialmente à CONTRATADA as falhas detectadas; 

g) Aceitar ou rejeitar a execução, após a conclusão de cada etapa do objeto, 
fazendo, por escrito, as observações que julgar necessárias à sua perfeita conclusão 
e devida aceitação; 

h) Rejeitar qualquer execução cumprida equivocadamente ou em desacordo com as 
orientações do Município, do Edital de Licitação e seus anexos, que são partes 
integrantes deste Contrato; 

i) Solicitar que seja reexecutada a obrigação rejeitada, adequando-a às 
especificações constantes do Edital da Licitação e seus Anexos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A fiscalização será exercida por um representante do 
CONTRATANTE, designado pela autoridade competente, ao qual competirá dirimir 
as dúvidas que surgirem no curso da execução do Contrato e de tudo dará ciência à 
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CONTRATADA, conforme art. 67 da Lei n.º 8.666, de 1993. 

PARÁGRAFO SEGUNDO -  A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade 
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda 
que resultante de imperfeições técnicas, vícios, ou emprego de material inadequado 
ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade 
do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 
da Lei 8.666/93. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O gestor do Contrato pode sustar qualquer entrega que 
esteja em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar 
necessária. 

PARÁGRAFO QUARTO -  No que se refere ao disposto neste Contrato, aplicam-se 
também, subsidiariamente, no que couberem, as disposições do Código de Defesa 
do Consumidor - Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado até o 15º (décimo quinto) dia útil após o recebimento 
definitivo do material, por meio de ordem bancária para depósito em conta corrente 
da empresa CONTRATADA, após a apresentação dos seguintes documentos: 

a) Nota Fiscal/Fatura discriminativa, em 02 (duas) vias, devidamente atestada pelo 
setor competente (gestor ou comissão de recebimento)  de que os materiais foram 
definitivamente recebidos; 

b) Comprovante da regularidade fiscal e trabalhista, constatada por meio de consulta 
“on line” aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da 
Lei 8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Verificada a existência de irregularidade fiscal ou 
trabalhista, sem prejuízo do pagamento, a CONTRATANTE notificará, por escrito, a 
CONTRATADA da ocorrência, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do 
recebimento da notificação, promova a regularização ou apresente sua defesa, sob 
pena de rescisão do contrato.  

PARÁGRAFO SEGUNDO - Não obsta a efetuação do pagamento a existência de 
registro de aplicação de penalidade à empresa CONTRATADA, por órgão da 
Administração Pública. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As notas fiscais/faturas serão obrigatoriamente 
atestadas por comissão de recebimento ou por servidor do Município oficialmente 
designado para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, desde que os mesmos 
tenham sido aceitos e recebidos definitivamente, sem o que não poderá ser feito o 
pagamento correspondente. 

PARÁGRAFO QUARTO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA na 
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pendência de qualquer uma das situações abaixo especificadas, sem que 
isso gere direito à alteração de preços ou compensação financeira: 

 a) ateste de conformidade de entrega do material; 

 b) apresentação da comprovação da documentação discriminada no caput desta 
Cláusula. 

PARÁGRAFO QUINTO - O CONTRATANTE pode deduzir do montante a pagar os 
valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos 
termos deste Contrato, observando-se a ordem de preferência estabelecida na 
Cláusula “Das Penalidades”.* 

PARÁGRAFO SEXTO - Ocorrendo atraso no pagamento, haverá compensação 
financeira sobre o valor devido, desde que para tanto a CONTRATADA não tenha 
concorrido de alguma forma e que por essa seja requerida, à base de 6% (seis por 
cento) ao ano, mediante a aplicação da fórmula demonstrada a seguir, para o 
período compreendido entre a data prevista para o pagamento e a data do efetivo 
pagamento: 

 

EM = I x N x VP   onde: 

EM = encargos moratórios; 

N  = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 

VP = valor da parcela em atraso; e 

TX = percentual da taxa de juros de mora anual; 

I =índice de atualização financeira: 

I       = (TX/100)          I = (6/100) I = 0,00016438 

               365                        365 

PARÁGRAFO SÉTIMO - O Município não estará sujeito ao pagamento da 
compensação financeira a que se refere o parágrafo anterior, se o atraso decorrer do 
fornecimento irregular dos materiais ou com ausência total ou parcial de 
documentação hábil, ou pendente de cumprimento pela CONTRATADA de quaisquer 
das cláusulas do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

Este Contrato poderá ser alterado, nas hipóteses previstas no artigo 65 da Lei nº 
8.666/1993, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das 
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devidas justificativas. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, em decorrência de aumento ou 
diminuição quantitativa do objeto licitado, e obedecendo-se as condições 
inicialmente previstas no Contrato, ficará obrigada a aceitar os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários no quantitativo do material até o limite de 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica facultada, entretanto, a supressão além do limite 
acima estabelecido, mediante consenso entre os contratantes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 

Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, bem como no artigo 7º da 
Lei nº 10.520/02, a CONTRATADA, no curso da execução do Contrato, estará sujeita 
às seguintes penalidades, garantidos o contraditório e a prévia e ampla defesa: 

a) advertência, com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/1993; 

b) multa, com fundamento no art. 7º, da Lei nº 10.520/2002  e art. 87, III, da Lei nº 
8.666/1993; 

c) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 
5 (cinco) anos, com fundamento no art. 7º, da Lei nº 10.520/2002; 

d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o Municíio, por prazo não superior a 2 (dois) anos, com fundamento no art. 87, 
III, da Lei nº 8.666/1993; 

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
com fundamento no art. 87, IV, da Lei nº 8.666/1993. 

I – Os valores da multa pela ocorrência de atraso injustificado na execução do 
objeto, assim considerado pelo CONTRATANTE, hipótese em que responderá pela 
inexecução parcial ou total do Contrato, sem prejuízo da aplicação das demais 
penalidades e das responsabilidades civil e criminal, são:  

a) 0,16% (zero vírgula dezesseis por cento) ao dia sobre o valor total do contrato , 
limitada a incidência a 15 (quinze) dias; 

b) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de atraso por 
período superior ao previsto na alínea anterior até 30 (trinta) dias, ou de inexecução 
parcial da obrigação assumida; 

c) 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de inexecução total 
da obrigação assumida, podendo ainda ocorrer a não aceitação do objeto, de forma 
a configurar, nesta hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo 
da rescisão unilateral da avença. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” desta 
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Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea “b”, facultada a 
defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, a contar da ciência da notificação, elevando-se o prazo para 10 (dez) dias 
úteis, no caso da penalidade prevista na alínea “e”.* 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O valor da multa aplicada deverá ser recolhido na 
Secretaria de Finanças e Gestão Orçamentária do CONTRATANTE, no prazo de 10 
(dez) dias úteis contados da notificação, e caso não se verifique o pagamento do 
valor da multa pela CONTRATADA, deverá o CONTRATANTE: 
I - quando o CONTRATADO autorizar, de forma expressa, realizar diretamente a 
retenção e compensação dos valores das multas nas faturas em aberto, mediante 
desconto direto dos valores devidos nas faturas ou créditos existentes; ou 
II - executar a garantia prestada; não havendo êxito nessa operação, por qualquer 
razão, ou se a multa for superior ao valor da garantia, deverá, obrigatoriamente, 
proceder ao desconto direto dos valores devidos de qualquer fatura ou crédito 
existente em favor da CONTRATADA, ou, ainda, quando for o caso, promover a 
cobrança judicial desse montante.* 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As multas e outras penalidades somente poderão ser 
relevadas nos casos para os quais a CONTRATADA não tenha, de qualquer forma, 
concorrido ou dado causa, devidamente comprovados por escrito e aceitos pelo 
CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA deverá comunicar ao CONTRATANTE 
os casos de que trata o item anterior, dentro do prazo de 02 (dois) dias consecutivos 
contados de sua verificação e apresentar os documentos da respectiva 
comprovação, em até 05 (cinco) dias consecutivos a partir da data de sua 
ocorrência, sob pena de não serem considerados. 

PARÁGRAFO QUINTO - O CONTRATANTE, no prazo máximo de até 05 (cinco) 
dias consecutivos, contados do recebimento dos documentos de comprovação 
mencionados no Parágrafo Quarto, deverá aceitar ou recusar os motivos alegados, 
oferecendo por escrito as razões de sua eventual aceitação ou recusa. 

PARÁGRAFO SEXTO - Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla 
defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do 
pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações 
contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao 
órgão gerenciador.* 

PARÁGRAFO SÉTIMO - Se a infração administrativa prevista nesta cláusula for 
tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas ao 
Setor Jurídico do Município, com despacho fundamentado, para ciência e decisão 
sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo 
de Responsabilização – PAR.  

PARÁGRAFO OITAVO – A apuração e o julgamento das demais infrações 
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administrativas não tipificadas como ato lesivo à Administração Pública 
nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 
seguirão seu rito normal na unidade administrativa.  

PARÁGRAFO NONO – O processamento do PAR não interfere no seguimento 
regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de 
danos e prejuízos à Administração Pública Municipal resultantes de ato lesivo 
cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO 
OBJETO 

O material contratado será entregue no prazo de até 05(cinco) dias úteis, a contar da 
data da assinatura do Contrato ou instrumento equivalente, no horário das 08:00 às 
13:00 horas, de segunda a sexta-feira no endereço relacionado neste contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A entrega do(s) materiais (s) será acompanhada e 
fiscalizada por representante(s) da Administração do Órgão, ou Comissão de 
Recebimento, designado(s) para esse fim, permitida a assistência de terceiros. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Tratando-se de material facilmente identificável, que não 
necessite de conferência minuciosa, seu recebimento provisório e definitivo, bem 
como seu aceite efetuar-se-ão concomitantemente, mediante recibo definitivo. Caso 
contrário será dado recibo provisório, no qual constará que seu aceite dependerá de 
conferência posterior. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o 
objeto desta licitação será recebido: 

a) provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s), para posterior verificação da 
conformidade do material com as especificações do objeto licitado; 

b) definitivamente, em até 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento provisório, 
após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceite.  

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA deve efetuar a troca, às suas expensas, 
do(s) produto(s) que não atender(em) as especificações do objeto contratado no 
prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento da solicitação, sendo que o ato 
de recebimento não importará aceitação. 

PARÁGRAFO QUINTO - Independentemente de aceite, a CONTRATADA garantirá a 
qualidade de cada unidade pelo prazo estipulado neste edital, ou prazo estabelecido 
pelo produtor ou fabricante, o que for maior, obrigando-se a repor aquele produto (s) 
queapresentar(em) defeito(s) em 03 (três) dias úteis contados da solicitação, desde 
que não sanado o vício no prazo legal. 

PARÁGRAFO SEXTO - O ateste de conformidade da entrega do(s) produto(s) 
caberá a servidor(es) designado(s) pelo Órgão para esse fim. 
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PARÁGRAFO SÉTIMO - O(s) servidor(es) designado(s) pelo Órgão 
elaborará(ão) relatório para fins de liberação do pagamento das Notas 
Fiscais/Faturas e contagem do início do prazo de garantia. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 e 80 da Lei n° 8.666/1993. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão deste Contrato pode ser: 

a) determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n° 8.666/1993, notificando-
se a CONTRATADA ; 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, 
desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; ou 

c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão administrativa ou amigável deve ser 
precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente 
motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
  

PARÁGRAFO QUARTO – A rescisão deverá ser acompanhada do balanço dos 
eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos, da relação dos 
pagamentos já efetuados e ainda devidos e das indenizações e multas. 

PARÁGRAFO QUINTO – Em caso de rescisão contratual ou de proximidade do 
termo final do contrato, o CONTRATANTE poderá efetuar cautelarmente a retenção 
de faturas ou créditos decorrentes do contrato até o limite do valor das multas 
aplicadas ou em curso de aplicação, concomitantemente à execução da garantia 
ofertada, para posterior desconto desses valores, caso o CONTRATANTE não 
obtenha êxito na excussão da garantia ou na negociação com a CONTRATADA. 
 
PARÁGRAFO SEXTO – Havendo prejuízos, mesmo que ainda não quantificado o 
valor, os pagamentos pendentes deverão ser retidos cautelarmente, a fim de 
assegurar a reparação dos danos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA 
VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA 

I - O presente Contrato fundamenta-se: 
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a) na Lei n° 10.520/2002, no Decreto n° 5.420/2005 e no Decreto nº 
7.892/2013; 

b) na Lei n° 8.666/93; 

c) na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, 
no que couber. 

II - O presente Contrato vincula-se aos termos: 

a) do Edital do Pregão Presencial/SRP n° __/____, e seus anexos, constante do 
processo n° _______________; 

b) da proposta vencedora da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO 

A publicação do presente Contrato deverá ser providenciada, em extrato, no Diário 
Oficial do Município até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, 
para ocorrer no prazo máximo de até 20 (vinte) dias, na forma prevista no parágrafo 
único do artigo 61 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Itambé/BA, para dirimir quaisquer questões 
oriundas do presente instrumento contratual, renunciando as partes a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

E para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado 
o presente Contrato, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, cujo extrato fica 
registrado no Livro Especial do CONTRATANTE, de acordo com o artigo 60 da Lei nº 
8.666/93, o qual, depois de lido, é assinado pelas partes contratantes e pelas 
testemunhas, abaixo nomeadas. 

__________, __ de ________________ de 20__. 
 
 
 

  

PELO CONTRATANTE  PELA CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS: 
 
 

  

ASSINATURA CPF/MF  ASSINATURA CPF/MF 
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ANEXO V 

 
 

MODELO A 
(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO    
 

 
 
 
 

......................... (.......), ........ de ............... de ................ 
 
 
 
 

Em cumprimento ao estabelecido na alínea "b", do item 3.4 do Edital 
de Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 00/2018, Processo 
00000/2018, utilizamo-nos da presente para declarar, sob as penalidades legais 
cabíveis, a inexistência de fato impeditivo de habilitação. 

 
Desde já, também declaramo-nos cientes da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 
 
Também declaramos que temos pleno conhecimento e concordância 

com os termos e condições deste Edital. 
 
Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza 

seus efeitos de direito. 
 
 
Atenciosamente, 

 
 
 
 

___________________________ 
EMPRESA LICITANTE/CNPJ 

 
___________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
IDENTIDADE/ASSINATURA/CARGO/FUNÇÃO 
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MODELO B 
(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

 
 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES 
 

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 
 
 
 
 

......................... (.......), ........ de ............... de ............... 
 
 
 

 
 

 
Em cumprimento ao estabelecido na alínea "c", do item 3.4 do Edital 

de Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº XX/2018, Processo 
00000/2018, e para fins do disposto para fins do disposto no inciso XXXIII, artigo 7º, 
da Constituição Federal e no inciso V, artigo 27, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, declaramos que não 
empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
que não empregamos menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de quatorze anos. 

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza 
seus efeitos de direito. 

 
 
Atenciosamente, 

 
 

 

 

 

___________________________ 
EMPRESA LICITANTE/CNPJ 

 
___________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
IDENTIDADE/ASSINATURA/CARGO/FUNÇÃO 
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MODELO C 
(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº XX/2018 
 
 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante 
devidamente constituído de (Identificação completa da licitante) doravante 
denominado (Licitante), em cumprimento ao estabelecido na alínea "d", do item 3.4 
do Edital de Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº XX/2018, Processo 
00000/2018, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 
Brasileiro, que: 

 
(a) a proposta apresentada para participar da PREGÃO PRESENCIAL nº 

XX/2018 foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da 
proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido 
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da referida licitação, 
por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da 
PREGÃO PRESENCIAL nº 00/2018 não foi informada, discutida ou recebida de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da referida licitação, por qualquer 
meio ou por qualquer pessoa; 

(c) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na 
decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da PREGÃO 
PRESENCIAL nº XX/2018 quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) o conteúdo da proposta apresentada para participar da PREGÃO 
PRESENCIAL nº XX/2018 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da 
referida licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) o conteúdo da proposta apresentada para participar da PREGÃO 
PRESENCIAL nº XX/2018 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Município antes da 
abertura oficial das propostas; e 

(f) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que 
detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

 
 

_______________________, em ___ de ______________ de ________ 
 
 

________________________________________________________ 
 

(representante legal do licitante, no âmbito da licitação, com identificação completa) 
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MODELO D 
(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

 
 

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

 
 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº XX/2018 
 
 
 
                Declaramos sob as penas da lei 8.666/93, especialmente em face do 
quanto disposto neste edital, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas. 

 

 

Ituaçu,_____de __________________ de 2017. 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  

  CCNNPPJJ  

NNOOMMEE  DDOO  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  

EE  AASSSSIINNAATTUURRAA 
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MODELO E 
(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE) 

 
 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE 
 

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . , inscrita no CNPJ no. . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , portador(a) da Carteira de Identidade nº 

. . . . . . . . . . . .  e do CPF no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , DECLARA, para fins do 
disposto no subitem 6.7 do Edital da PREGÃO PRESENCIAL nº XX/2018, sob as 
sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na 
presente data, é considerada: 

 (        )  MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 
123, de 14/12/2006;   

(         )   EMPRESA DE PEQUENO PORTE,  conforme Inciso II do artigo  3º da  Lei  
Complementar  nº 123, de 14/12/2006. 

 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 
4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(data) 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(representante legal) 

 

 
 
OBS.   1 ) Assinalar com um “X” a condição da empresa. 

  2) Esta declaração deverá ser entregue à CPL dentro do envelope nº 01, pelas 
empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e 
favorecido previsto Lei Complementar nº 123/2006. 


