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Aviso de Licitação
Pregão Eletrônico SRP nº 020/2022

Objeto:
Registro de Preço para eventual aquisição de material permanente para o
município de Planaltino - Ba, tudo conforme condições e especificações
estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I, do edital.

Data do Certame: 30 de novembro de 2022 às 09h30min (horário de Brasília)
Endereço eletrônico da licitação: Licitaçoes-e (Banco do Brasil)
Nº 973768
Edital
disponível
no
diário
https://www.planaltino.ba.gov.br/site/DiarioOficial

oficial

do

município.

Planaltino, 18 de novembro 2022.

Antonio Silva Lisboa
Pregoeiro
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PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2022
I - Regência Legal
Lei Federal 10.520/02, subsidiariamente a Lei 8.666/93 e Lei Complementar 123/2006;
II - Órgão Interessado

1

Prefeitura Municipal de Planaltino - Bahia.
III - Modalidade

IV - Processo Administrativo Nº

Pregão Eletrônico para Registro de Preços no
020/2022
V - Tipo de Licitação

254/2022

Menor Preço

Parcelada, conforme necessidade da administração.

VII - Critério de Julgamento

VIII – Exclusiva ME/EPP

Menor Preço Por Lote

( ) SIM ( X ) NÃO

VI - Regime de Execução

IX – Objeto:
Registro de Preço para eventual aquisição de material permanente para o município de Planaltino - Ba, tudo
conforme condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I, do edital.
X – Sessão Pública:
Data Limite Recebimento Propostas: 30 de novembro de 2022 às 08h00min (horário de Brasília)
Início Sessão Eletrônica: 30 de novembro de 2022 às 09h30min (horário de Brasília)
Endereço Eletrônico: www.licitacoes-e.com.br
Licitação nº: 973768
XI. Dotação orçamentária:

XII. Prazo da Ata
12 Meses
XIII. Local, horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital.
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação serão
prestados pelo pregoeiro e sua equipe de apoio, diariamente, das 08h00min às 12h00min, na Sala de Licitações
da prefeitura municipal Planaltino, localizada na Avenida André Magalhães, 188, Centro, Planaltino - Ba
telefone (73) 3544 – 2313 / 2318
Pregoeiro responsável:
Antonio Silva Lisboa
Pregoeiro Oficial
Decreto nº 178/2022

_______________________________________________________________________________________________________________________
AV. ANDRÉ MAGALHÃES, 188 – CENTRO – CEP: 45.375-000 – PLANALTINO – BA – CNPJ: 13.769.021 / 0001-18
Fone/Fax: 73 3544-2313/2318 - e-mail: planaltino.prefeitura@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: M0QYQJJGRDGZMZQ2NZI4NJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
18 de Novembro de 2022
4 - Ano XV - Nº 3318

Planaltino

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

1. Do objeto da Lcicitação
Registro de Preço para eventual aquisição de material permanente para o município de Planaltino Ba, tudo conforme condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I, do
edital.
1.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Sistema Eletrônico de
Licitações do Banco do Brasil e as especificações técnicas constantes no Termo de Referência 2 Anexo I, o licitante deverá obedecer a este último.
2. Condiçoes de participação:
2.1. Poderão participar deste pregão quaisquer licitantes, pessoas jurídicas, que:
a)
detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;
b)
atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos no edital;
c)
comprovem possuir os documentos de habilitação e demais exigidos neste edital,
apresentando-os nos termos e formas aqui previstas.
2.1.1. Como requisito para participação no Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo
próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições previstas neste edital e
seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.
2.1.2. Cabe aos licitantes o acompanhamento das operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
2.2. Não serão admitidas empresas que estejam suspensas temporariamente de participar e de
licitar com a Administração Pública ou ainda as declaradas inidôneas, na forma das leis e
regulamentos citados neste Edital.
2.3 Não serão admitidas empresas que estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial,
concurso de credores, em dissolução, em liquidação, consórcios de empresas, e não sejam
controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si.
2.4. Em consonância com as disposições legais retrocitadas fica impedida de participar desta
licitação e de contratar com a Administração Pública a pessoa jurídica constituída por membros de
sociedade que, em data anterior à sua criação, haja sofrido penalidade de suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração ou tenha sido declarada
inidônea para licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida.
2.5 É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição,
ou pessoas que possuam relação de parentesco com os mesmos até 3º grau, celebrar contratos com
a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade,
ressalvadas as exceções legais previstas em lei.
3 . Procedimento Licitatório:
3.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, às disposições da Lei nº. 10.520, de 17 de
julho de 2002; Lei Complementar nº. 123/2006 e subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de
junho de 1993; Decreto Municipal nº 079 de 30 de julho de 2020.
4. CREDENCIAMENTO:
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4.1. Como condição específica para participação do pregão por meio eletrônico é necessário,
previamente, o credenciamento de usuário pelos licitantes, que será realizado através do Banco do
Brasil, conforme orientações constantes do site www.licitacoes-e.com.br.
4.2. O credenciamento se dará através da atribuição de chave de identificação e/ou senha
individual.
4.3. O credenciamento do usuário será pessoal e intransferível para acesso ao sistema, sendo o
mesmo responsável por todos os atos praticados nos limites de suas atribuições e competências.
3 4.4. O credenciamento do usuário implica em sua responsabilidade legal e na presunção de
capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão.
4.5. Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº
123/06, e não possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo citado, deverão apresentar
declaração em campo próprio do sistema que cumprem os requisitos legais para a qualificação
como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar.
4.6. O representante legal, quando do encaminhamento dos documentos de habilitação e demais
exigíveis neste edital para o setor de licitações da municipalidade, deverá apresentar documento de
identificação com foto.
4.7. A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei Complementar
Federal nº 123 de 14 de setembro de 2006, poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do
Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções
administrativas previstas na legislação pertinente, mediante o devido processo legal, e implicará
também a inabilitação da licitante, se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação.
5. HABILITAÇÃO
5.1. Para a habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados documentação relativa à
Habilitação Jurídica, Qualificação Econômico Financeira, Regularidade Fiscal e Trabalhista,
Qualificação técnica e Documentos Complementares. A licitante deverá encaminhar os documentos
de habilitação exigidos neste edital, por meio do sistema eletrônico, até a data e horário
estabelecidos para abertura da sessão pública.
5.1.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a)
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União: http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=a
sc;
b)
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça:
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;
c)
Certidão
Negativa
de
Inidoneidade
emitida
no
sitio
do
TCU:
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0.
5.1.2. A consulta aos cadastros poderá ser realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n.º 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
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impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
5.1.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de
condição de participação.
5.1.4. Não sendo possível a verificação dos cadastros constantes nas alíneas do item 5.1.1 antes da
análise da habilitação, seja por qual motivo for, a verificação poderá ser realizada posteriormente,
4 antes da assinatura do contrato ou emissão de ordem de serviço/nota de empenho, em havendo
alguma restrição o licitante será inabilitado, fato este que incorrerá em reabertura da sessão para
continuidade, e aproveitamento de todos os atos suscetíveis de aproveitamento.
5.2. Na habilitação exigir-se-á dos interessados:
5.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado da documentação pertinente à
investidura de seus atuais administradores nos respectivos cargos.
5.2. Para a habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados documentação relativa à Habilitação Jurídica,
Qualificação Econômico Financeira, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação técnica e Documentos
Complementares. A licitante deverá encaminhar os documentos de habilitação exigidos neste edital, por
meio do sistema eletrônico, até a data e horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
5.3 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
5.4 A consulta aos cadastros poderá ser realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n.º 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
5.5 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de
participação.
5.6 Não sendo possível a verificação dos cadastros constantes nas alíneas do item 5.1.1 antes da análise da
habilitação, seja por qual motivo for, a verificação poderá ser realizada posteriormente, antes da assinatura
do contrato ou emissão de ordem de serviço/nota de empenho, em havendo alguma restrição o licitante será
inabilitado, fato este que incorrerá em reabertura da sessão para continuidade, e aproveitamento de todos
os atos suscetíveis de aproveitamento.
5.2. Na habilitação exigir-se-á dos interessados:
5.2.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de
sociedade por ações, acompanhado da documentação pertinente à investidura de seus atuais
administradores nos respectivos cargos.
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5.2.2. A Regularidade Fiscal será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a)
prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b)
prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c)
prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, Federal e Municipal do domicílio ou sede do
licitante;
d)
prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da Certidão de
5 Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, e do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF.
e)
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa (CNDT).
f)
Alvará de funcionamento.
5.2.2.1. Da Regularidade Fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006.
a)
As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
b)
Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
c)
A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 10.520/2002, especialmente a
definida no art. 7º, e neste edital.
5.2.3. A Qualificação Econômico-Financeira será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a)
Balanço patrimonial, devidamente registrado na junta comercial, conforme estabelecido no artigo
1.078 do Código Civil, e demonstrações contábeis do último exercício social, que deverão trazer
obrigatoriamente a assinatura do representante legal da empresa e do contador ou de outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
b)
Em substituição ao balanço patrimonial e demonstrações contábeis, as empresas com menos de um
ano de atividade poderão apresentar apenas Demonstrativos Receita/Despesa ou faturamento mês a mês,
do último exercício.
c)
Comprovação de Capital Social mínimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor da proposta
que a licitante apresentará.
d)
Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. Na
hipótese em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar certidão emitida pela
instância judicial competente afirmando que a interessada está apta econômica e financeiramente a
participar de procedimento licitatório.
e)
A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), igual ou maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas
abaixo, com os valores extraídos de seu balanço patrimonial ou apurados mediante consulta in loco, no caso
de empresas inscritas no CFMC:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
_______________________________________________________________________________________________________________________
AV. ANDRÉ MAGALHÃES, 188 – CENTRO – CEP: 45.375-000 – PLANALTINO – BA – CNPJ: 13.769.021 / 0001-18
Fone/Fax: 73 3544-2313/2318 - e-mail: planaltino.prefeitura@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: M0QYQJJGRDGZMZQ2NZI4NJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
18 de Novembro de 2022
8 - Ano XV - Nº 3318

Planaltino

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

6 5.2.3.1. A não apresentação ou observância dos índices referidos ensejará a inabilitação da licitante.
5.2.3.2. Os índices referidos na alínea ‘e’ do item 5.2.3 poderão constar do próprio balanço registrado na
junta comercial ou ser formulado por contador separadamente, desde que, neste último caso, seja
comprovada a regularidade profissional e haja declaração expressa do profissional nos seguintes termos:
“Declaro, para todos os fins legais e sob as penas da lei, sob pena responsabilidade pessoal e criminal, que os
cálculos apresentados foram elaborados com valores diretamente extraídos do balanço do último exercício
social já exigível, na forma da lei”.
5.2.3.2. É facultado as Microempresas - ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, a apresentação de Balanço
Patrimonial.
15.2.4. Declaração do cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, através
da apresentação de declaração que comprove a inexistência de menor no quadro da empresa conforme o
modelo do Anexo VI.
5.2.5. Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:
a)
Apresentação de atestados de aptidão da Empresa licitante, para execução de serviços/fornecimento
pertinente e compatíveis com o objeto desta licitação, em características, quantidades e prazos fornecidos
por pessoa jurídica de direito público ou privado, que permitam o ajuizamento da capacidade de
atendimento da demanda.
a.1) Atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito privado deverão estar com a firma do signatário
reconhecida.
b)
O pregoeiro poderá, a qualquer momento, solicitar documentos e elementos complementares para a
comprovação das informações constantes dos atestados, como, por exemplo, contratos e notas fiscais dos
serviços indicados nos atestados.
c)
Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações necessárias para a formulação de
propostas e execução contratual, conforme modelo do Anexo VII.
5.2.6. Certidão expedida pela Junta Comercial do Estado da Federação do domicílio da licitante,
comprovando a condição de ME/EPP, com data de emissão não superior a 30 dias, sob pena de cassados os
benefícios legais autorizados pela legislação de tratamento diferenciado.
5.2.7. Declaração de atendimento as exigências de habilitação e de inexistência só sócios e/ou diretores que
sejam servidores municipais do ente licitante ou relação de parentesco com agentes políticos da
municipalidade (Anexo V).
5.2.8. A inobservância de quaisquer exigências dos subitens do item 5.2, conforme o caso, será motivo de
inabilitação da empresa licitante.

6. PROPOSTA DE PREÇOS:
6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com
os documentos de habilitação exigidos no edital e seus anexos, proposta com a descrição do objeto
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ofertado e o preço, até o horário limite estabelecido no preâmbulo deste edital, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
6.2. Qualquer elemento na proposta no sistema que possa identificar o licitante importa a
desclassificação da proposta.
6.3. A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas
necessárias para o fiel cumprimento do objeto desta licitação, inclusive todos os insumos, materiais,
encargos sociais e tributários, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou
7 indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela contratada das obrigações.
6.4. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando
a condição de pagamento à vista, após execução do objeto não devendo, por isso, computar
qualquer custo financeiro para o período de processamento das faturas.
6.5. A proposta de preços terá prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias, a contar da data
fixada neste edital para o recebimento das propostas, facultado, porém, aos proponentes estender
tal validade por prazo superior.
6.7. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste
Edital ou que consignarem valor global superior aos praticados no mercado ou com preços
manifestamente inexequíveis.
6.8. A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados.
7. DA SEÇÃO PUBLICA
7.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na
hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br.
7.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre Pregoeiro e licitantes ocorrerá
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
7.3. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de
envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo
recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
7.4. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação
expressa aos participantes no sítio www.licitacoes-e.com.br.
7.5. A sessão pública poderá ser reaberta:
a)
Quando o licitante detentor do lance mais vantajoso for inabilitado, não assinar o contrato
ou não retirar o instrumento equivalente, ou, ainda, ocorrer situação jurídica que torne inaceitável
o preço proposto.
b)
Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública.
7.5.1. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta. A convocação poderá ser por meio do chat ou e-mail de acordo com a fase do
procedimento licitatório.
7.5.2. O licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificação, e observadas as regras
deste edital será convocado tendo por base o próprio preço que ofereceu na sessão de lances.
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7.5.3. No caso de reabertura da sessão deverá ser observado, em relação ao licitante de melhor
preço, a preferência das ME/EPP.
7.5.4. Declarado novo vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir-se-á novo
prazo recursal.
8. FASE DE LANCES
8.1. Aberta a sessão, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas
8 que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
8.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
8.4. Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão encaminhar
lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do
recebimento e respectivo horário de registro e valor.
8.5. O pregoeiro poderá estabelecer variação mínima para os lances com o objetivo de
celeridade, desde que não prejudique o resultado.
8.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de
mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.
8.7. Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do ofertante.
8.8. Os lances apresentados serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe
cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
9. MODO DE DISPUTA
9.1. O Critério de Julgamento será o de menor preço por lote e será adotado para o envio de
lances no pregão eletrônico o modo de disputa ABERTO e FECHADO, em que os licitantes
apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final fechado, a etapa de envio de lances da
sessão pública terá duração de 15 (quinze) minutos.
9.2. Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento
iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a
recepção de lances será automaticamente encerrada.
9.3. Encerrado o prazo de dez minutos, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento
deste prazo.
9.4. Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o item anterior, os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três,
poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o
encerramento do prazo.
9.5. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances em
ordem crescente de vantajosidade.
9.6. Na ausência de lance final e fechado classificado, haverá o reinício da etapa fechada para
que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance
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final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado,
após esta etapa, a ordem crescente de vantajosidade.
9.7. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às
exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante
justificativa, admitir o reinício da etapa fechada.
9.8. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta
diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida
9 melhor proposta, observado o critério de o valor estimado para a contratação, não se admitindo
negociar condições diferentes das previstas neste Edital.
9.9. Em caso de empate, será assegurado, nos termos da Lei Complementar nº. 123/2006, a
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do
regime diferenciado e favorecido, nos termos que segue:
9.9.1. Entende-se por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) superiores à proposta
mais bem classificada.
9.9.2. Nesta hipótese, microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o
encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o
objeto licitado.
9.9.3. O direito a ofertar proposta de preço inferior somente será deferido às licitantes que
estejam presentes na sessão e deverá ocorrer após o encerramento dos lances.
9.9.4. O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
9.10. Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de possível
empate, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações
do produto e compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação.
9.11. Se a proposta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a subsequente, e assim prosseguindo
até a apuração de uma proposta que atenda a este Edital.
10. ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO
10.1. A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor deverá ser enviada por meio do
sistema www.licitações-e.com.br e também para o e-mail: licitaplanaltino@gmail.com , no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, após a solicitação pelo pregoeiro.
10.2 A proposta final deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma
via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal, devendo, em qualquer hipótese, ser
observadas rigorosamente as especificações constantes do Termo de Referência
– Anexo I deste Edital.
10.3. Deverá, ainda, conter da proposta a indicação do banco, número da conta e agência do
licitante vencedor, para fins de pagamento.
10.4. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
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10.5. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados no
prazo de 03 (três) dias úteis ao SETOR DE LICITAÇÕES do município de Planaltino -BA, situado na
Avenida André Magalhães, 188, Centro, Planaltino – Ba, indicando no envelope o número e objeto
do pregão.
11. O não envio da proposta reformulada e documentação de habilitação dentro do prazo, implica
na desclassificação da proposta e da licitante.
10 12. RECURSOS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
12.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
12.1.1. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois
dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação.
12.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do
certame, se houver interferência na formulação das propostas.
12.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao
pregoeiro até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no edital.
12.4. Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de 20 (vinte) minutos, durante o qual
qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar
sua intenção de recorrer.
12.5. Durante o prazo para manifestação da intenção de recorrer, os licitantes interessados
poderão solicitar ao Pregoeiro o envio por meio eletrônico, preferencialmente, ou outro meio hábil,
de acordo com os recursos disponíveis no órgão dos documentos de habilitação apresentados pelo
licitante declarado vencedor do certame ou de qualquer outro documento dos autos.
12.6. As razões do recurso deverão ser registradas em campo próprio do sistema, no prazo de 03
(três) dias, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões, também
via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurado vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
12.7. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento
da sessão pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a
adjudicar o objeto ao licitante vencedor.
12.8. Quando mantida a decisão, será realizado pelo Pregoeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis
a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior.
12.9. A autoridade superior do órgão promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias úteis
para decidir o recurso.
12.10. O recurso contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo.
12.11. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
12.12. As decisões e demais atos referentes ao procedimento serão publicados no Diário Oficial do
Município, sendo facultativa a comunicação pessoal.
13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
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13.1. Não havendo a manifestação de recurso ou não sendo apresentadas as suas razões, após a
apresentação das amostras, a autoridade competente adjudicará o objeto da licitação à proponente
vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
13.2. Decididos os recursos eventualmente interpostos, e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade superior adjudicará o objeto licitado ao licitante vencedor,
homologando, em seguida, o procedimento licitatório.
13.3. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito a assinatura
11 do contrato.
14. Da assiantura da ata de Registro de Preços
14.1. O adjudicatário será convocado, mediante publicação no diário ou, facultativamente, por
escrito ou qualquer meio eletrônico, para assinar A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, no prazo de até 5
(cinco) dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas na Lei 8.666/93 e 10.520/02 e neste edital.
14.2. Como condição para assinatura da ATA o licitante vencedor deverá manter todas as
condições de habilitação.
14.3. A assinatura da ATA deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatário
com poderes expressos.
14.4. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não
celebrar a assiantura da Ata, é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções
previstas na legislação pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das propostas subsequentes,
na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo licitante, das condições de habilitação.
14.5. A licitante ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições, acréscimos ou supressões que se
fizerem no objeto de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na
forma prevista na Lei Federal n. 8.666/93.
14.6. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre as
partes.
14.7. Salvo expressa autorização da administração, é vedada a terceirização de quaisquer dos
serviços objeto desta licitação.
14.8. Nos termos da legislação pertinente, o contrato decorrente desta licitação poderá ser
prorrogado.
15. REGIME DE EXECUÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
15.1. Os serviços objeto deste Edital serão executados conforme a necessidade e interesse da
administração, sendo aferidos e pagos em parcelas regulares e mensais, mediante “Ordem de
Serviço”.
15.2. O pagamento será efetuado, mediante a prestação dos serviços, com apresentação da fatura
devidamente atestada, a qual deverá ser emitida de acordo com a ordem de serviço enviada pela
administração municipal.
15.3. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá
ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer
natureza.
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15.4. O pagamento será realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação
da nota fiscal, isenta de pendências, no setor competente da prefeitura municipal. Ocorrendo
alguma pendência, o prazo será interrompido até a nova apresentação.
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16. DOS RECUROS E DOTAÇÕES ROÇAMENTÁRIAS
16.1 A indicação das dotações orçamentárias e fontes de recursos serão indicadas no ato do
empenho da ordem de fornecimento.
17. PENALIDADES
17.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de
contratada, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
a)
deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
b)
manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;
c)
deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado
da contratação;
d)
executar Os serviços com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: advertência;
e)
fornecer os produtos com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais
será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do
contrato;
f)
inexecução parcial da ATA: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do
contrato;
g)
inexecução total da Ata: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
h)
causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
17.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
17.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual, podendo ser compensada automaticamente da fatura mensal.
18. REAJUSTES
18.1 O preço inicialmente ajustado poderá ser revisto a qualquer momento em razão de álea
extraordinária e poderá ser reajustado anualmente (álea ordinária), com a utilização preferencial do
IGP-M/FGV.
19. DA FISCALIZAÇÃO
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19.1. A execução do serviço será acompanhada e fiscalizada pelos Secretários Municipais, em
conjunto com servidor indicado para tal finalidade.
19.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor do contrato e atas
deverão ser solicitadas a autoridade superior, em tempo hábil para adoção das medidas
convenientes.
19.3. A detentora da Ata poderá determinar a substituição dos serviços/produtos fornecidos,
desde que em desacordo com o presente edital ou com as normas legais.
20. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO
20.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93, no seu
todo ou em parte.
20.2. A presente licitação poderá ser anulada por ilegalidade ou revogada por conveniência e
oportunidade administrativa, sem que assista aos concorrentes o direito a qualquer reclamação ou
indenização.
21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
21.1. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do procedimento
e respeito aos princípios licitatórios.
21.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente pregão
encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município de Planaltino, Setor de
Licitações.
21.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de
ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente,
para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado.
21.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar da documentação o
seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone.
21.5. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou, ainda,
publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos extraídos de sistemas informatizados
(Internet) ficam dispensados de autenticação, portanto ficarão sujeitos à verificação da
autenticidade de seus dados pela Administração.
21.6. Após a abertura da sessão, não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
21.7. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la
por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº
8.666-93).
21.8. A homologação do resultado desta licitação não implicará, para o licitante, direito à
prestação dos serviços à Administração.
21.9. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais
constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento
ou contrariem os princípios norteadores da atividade administrativa.
21.10. O Edital e a minuta da Ata de Registro de Preços foram aprovados pela Procuradoria Jurídica
do Município, nos termos do parágrafo único do artigo 38 da Lei nº. 8.666/93 e alterações.
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21.11. O Edital e seus anexos poderão ser obtidos no diário oficial da prefeitura municipal de
Planaltino, no portal eletrônico de licitações ou presencialmente na sala da comissão de licitações,
sendo, neste caso, cobrado o custo de reprodução de R$ 60,00 (sessenta reais), não sendo este
pagamento condição para a participação no certame.
21.12. Fica eleito o Foro da Comarca de Maracás para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação
e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que
seja.
14 21.13. No ato da aquisição do Edital o adquirente deverá observar se o seu exemplar está
devidamente completo e acompanhado dos seguintes anexos:
Anexo I – Termo de Referência:
Anexo II – Modelo de Proposta Final de Preços; Anexo III - Minuta da Ata de Registro de Preços;
anexo iii - Modelo de proposta de preço e planilha orçamentária;
anexo iv - Modelo de procuração para a prática de atos concernentes ao certame
anexo v - Modelo de declaração de proteção ao trabalho do menor
anexo vi - Modelo de declaração de pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação
anexo vii - Modelo de declaração de desimpedimento de licitar e contratar

Planaltino, 18 de novembro de 2022.

Antônio Silva Lisboa
Pregoeiro Oficial

PARECER JURÍDICO
O presente Edital atende aos requisitos legais, mormente os
previstos nas leis Federais nº 10.520/2002, 8.666/93 e na Lei
Complementar nº 123/2006, não incidindo sobre os mesmo
vícios de legalidade ou probidade, obedecidos os princípios
licitatórios. Assim, com fundamento no par. único do artigo
38 da Lei de Licitações, APROVAMOS, o edital e a respectiva
minuta de contrato.
Planaltino/Bahia, .................................................

__________________
Israel Miranda Soares
Advogado
OAB/BA nº: 47.529

Modalidade de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO

Número
020/2022
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
Registro de Preço para eventual aquisição de material permanente para o município de Planaltino - Ba, tudo
conforme condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I, do edital.
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2 - JUSTIFICATIVA
Justifica-se as despesas considerando as necessidade de aquisição de material permanente para a
municipalidade, principalmente para a Secretaria de Assistencia Social, visando atender melhor os
beneficiários dos serviços ofertados pelo CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social) e departamentos
do prédio da Prefeitura Municipal de Planaltino – Ba.
A omissão de qualquer procedimento nestas especificações não exime a contratada da obrigatoriedade de
prestação de serviço adequado e em consonância com a legislação que rege a matéria.
O serviço será executado conforme a necessidade da administração, que poderá requerer apenas a execução
parcial dos serviços.
3 - DA JUSTIFICATIVA DO REGISTRO DE PREÇO
A contratação tem por objetivo evitar a prestação descentralizada no fornecimento dos produtos, o que
Aumentaria significativamente seus custos. Além disso, espera-se como resultado da contratação
A garantia de qualidade e de presteza no fornecimento dos produtos.
4

- ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES:

De acordo com as especificações para cada componente especificadas no anexo I do termo de
Referencia.
Lote – I
N°
01

Descrição do Item
Smart TV 50 polegadas " 4K UHD 50Q60B com Modo Game, HDR, Wifi, Bluetooth,
HDMI, USB, Som em Movimento, Tela sem limites, Design slim, Visual livre de
cabos, Alexa built in e Google Assistente

Quantidade
01

Unid.
Unid.

02

01

Unid.

01

Unid.

04

Forno de Micro-ondas 30L bivolt Revestimento EasyClean, Tecnologia I Wave
Bebedouro de Água Galão Coluna, compressor Aço Inox Bebedouro de coluna
capacidade de 20L com 2 torneiras água fria e natural
Pipoqueira elétrica Popflix PP-04 ar quente branco bivolt

01

Unid.

05

Ventilador de Mesa 40cm VD40 Utra Silence Force Desmontável - 220v

02

Unid.

16

Smartphone galaxy A 12 tela 6.5 4G + Wi-FI, android 10.0 com câm traseira
48+5+2+2 mp, frontal 8 MP, 64 GB de memória.
Mesa polipropileno plástica branca
Medindo (AxLxC): 70x70x70cm
Cadeira polipropileno plástica bistro torres branca, peso máximo suportado 154 Kg
(AxLxP 89cm x 52 cm x 44 cm)

01

UNID.

20

UNID.

80

UNID.

03

07
08
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LOTE - II
N°

Descrição do Item

01
02

Tela de projeção retrátil- manual 4:3
Projetor Multimidia Powerlite 2250U 5000 Lumens Wuxga FULL HD Wireless 3 LCD
- V11H871020 bivolt

16

Quantidad
e
01
01

Unid.
Unid.
Unid.

LOTE – III
N°
Descrição do Item

Quantidad
e

Unid.

01

Esterilizador Avent Advanced Scf291 / 00

03

Unid.

02

Cabo Audio P10 6.5mm X P2 3.5mm 1m 1 Metro Blindado

2

Unid.

03

Cabo De Áudio Auxiliar 3.5mm P3 X P3 Stereo Estéreo

02

Unid.

04

Mouse com fio USB Logitech M100 – Cinza

06

Unid.

05

Case Usb 3.0 Para Hd Sata 2.5 Externo

04

Unid.

06

Hd Interno 500Gb Desktop Sata 32Mb 3.5 7200Rpm Wd5000Azlx-00K2Ta0,
Western Digital, Hd Interno

01

Unid.

Quantidad
e

Unid.

01

Unid.

02

Unid.

LOTE – IV
N°
Descrição do Item
01
Impressora Multifuncional L14150, Jato de Tinta, Colorido, A3, WiFi, Bivolt
02

Impressora Multifuncional Conectividade: NFC, Wi-Fi Direct, Wi-Fi, Rede Ethernet
Função Fax: Sim
Memória: 1 Gb
Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 10, Windows 7, Windows 8
Alimentação: 110 V
Tecnologia: Laser
Velocidade Max de Impressão: 43 ppm
Impressão Colorida: Não se Aplica
Impressão Frente e Verso: Sim
Capacidade Máxima de impressão mensal (pags/mês): 150000
Capacidade Recomendada mensal (pags/mês): 15000
Resolução Máxima de Impressão: 600x600dpi
Impressão via smartphones e tablets: Sim
Impressão Direta via USB ou Cartão SD: Sim
Rendimento do Cartucho Inicial (em páginas): Não
Tamanho de Papel: A4 210 x 297 mm, Carta 215 x 279 mm, Executivo 184 x 266 mm,
Ofício 216 x 356 mm
Gramatura máxima do papel: 120 g/m
Capacidade Bandeja de Entrada: 550
Gramatura máxima do papel (bandeja multiuso): 199 g/m
Capacidade Alimentador Automático: Não

_______________________________________________________________________________________________________________________
AV. ANDRÉ MAGALHÃES, 188 – CENTRO – CEP: 45.375-000 – PLANALTINO – BA – CNPJ: 13.769.021 / 0001-18
Fone/Fax: 73 3544-2313/2318 - e-mail: planaltino.prefeitura@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: M0QYQJJGRDGZMZQ2NZI4NJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
18 de Novembro de 2022
19 - Ano XV - Nº 3318

Planaltino

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Capacidade Bandeja de Saída: 150
Capacidade Bandeja Multiuso: 100
Ampliação e Redução: Não
Cópia Frente e Verso: Sim
Tamanho Máximo para Digitalização: A4 (21×29,7cm)
Tamanho do Vidro de Documentos: Não
Itens Inclusos: Cabo de Alimentação, Manual do usuário
Dimensões sem caixa (L x A x P): 494 x 152 x 595 mm
Peso sem Caixa: 19kg
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Garantia: 1 ano

LOTE – V
N°
Descrição do Item

Quantida
de

Unid.

02
03

Caixa de Som Amplificada, Connect Power II, Bivolt, 500W RMS - CM-550,
Alto-falante SR-315A com bluetooth preto 100V/240V

01
01

Unid.
Unid.

04

Suporte torre tripé para caixa acústica de estágio único; Alcance máximo de 1,70 m
de altura; Pintura eletrostática; Capacidade de até 50 kg;
Microfone Sem Fio Duplo De Mão Digital Pll Amw Au500

01

Unid.

01

Unid.

05

Todas as características apontadas são as mínimas exigidas, podendo ser apresentadas configurações
superiores.
5 - FORMA DE ENTREGA;

Os produtos deverão ser entregues da seguinte forma:
I-1.

Os Produtos serão entregues confome solicitação de qualquer secretaria, em dias e
quantidades a serem definidos, a qual formulará o pedido via e-mail ou similar, tendo o(s)
ganhador(as) do (s) lotes, o prazo de 08 (oito) dias uteis para fazer a entrega, após a solicitação
do(s) produto(s);

I-2.

Caso detecte alguma falha no fornecimento, em desconformidade com o contrato, a
contratada deverá efetuar a troca dos alimentos satisfatoriamente no prazo de 48 (quarenta e
oito horas), sem prejuízo das sanções previstas.

I-3.

Os produtos deverão ser entregues na sede do municipio de Planaltino e em escolas da zona
rural, quando for solicitado.
06 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Além das obrigações decorrentes da lei, deste edital, específicas para cada item
no termo de referência e do contrato, são obrigações da contratada:
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a) Fornecer o objeto contratado nos termos exigidos no edital, termo de referência e demais
condições estabelecidas na legislação e regulamentações.

b) Fornecer os produtos no município de Planaltino, de conformidade com as determinações e
às recomendações da municipalidade, atendendo às necessidades da mesma, conforme
indicado no termo de referência e proposta.
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c) Não transferir a outrem a execução do objeto licitado, sem prévia e expressa anuência do
contratante.

d) Manter, durante a execução do contrato ou ata de registro de preços, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

e) Assumir integral responsabilidade por danos eventualmente causados à contratante ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa, dolo ou ineficiência na execução do objeto da presente
licitação, isentando, assim, a contratante de quaisquer reclamações que possam surgir
consequentemente ao contrato, obrigando-se, outrossim, a reparar os danos causados, ou
ressarcir as despesas deles resultantes.

f) Comunicar à contratante qualquer anormalidade que interfira na execução contratual.
g) Reconhecer os direitos da administração em caso de rescisão contratual.
h) A dententora da data fica obrigada a entregar qualquer quantidade solicitada pela
municipalidade sem qualquer custo para a Administração.

i) Questões que não estejam neste termo de referfencia, não abona a detgentora no que tange
a resposabilidade quanto ao fornecimento dos produtos e cumprimento do intrumento
contratual.
07 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
No preço proposto deverão estar compreendidos todos os custos relativos aos encargos fiscais e parafiscais
que possam interferir na composição dos preços, bem como as despesas para a entrega do bem no
município de Planaltino, Bahia.
Em nenhuma hipótese e por quaisquer motivos a contratada poderá suspender o fornecimento, salvo no
caso de atrasos nos pagamentos dos materiais já entregues forem superiores a 90 dias, sendo que, em caso
de calamidade pública fica afastada a ressalva.
Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada
com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza ou mesmo
direito de suspensão dos serviços referidos no parágrafo anterior.
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Juracy Caires Viana
Secretário de Administração e Finanças
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Noilda Silva Nunes
Secretária de Administração Social

Modalidade de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO

Número
020/2022

Anexo II – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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O MUNICÍPIO DE PLANALTINO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº
........................................., com sede ......................................, Centro, PLANALTINO - BA, neste ato
representado pelo Senhor Prefeito, Sr. ............................, brasileiro, maior, capaz, casado, inscrito no CPF nº
_______, residente e domiciliado neste Município, doravante denominado contratante e a sociedade
20 empresária ..............................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº
...................................., com endereço na ...................................................., neste ato representada pelo
senhor ..........................................., portador do RG nº ......................... e do CPF nº ......................, com
endereço na ............................................................,doravante denominada promitente fornecedora, nos
termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94,
Lei Federal n° 10.520/2002, e demais normas legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação
modalidade PREGÃO ELETRONICO N° 020/2022, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do processo
administrativo próprio, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas às disposições da Lei n°
8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:
CLÁUSULA I - DO OBJETO E DO VALOR
1.1 – Através da presente ata ficam registrados os seguintes preços, para futuras aquisições pelo Município
de PLANALTINO, Bahia:

Registro de Preço para eventual aquisição de material permanente para o município de Planaltino Ba, tudo conforme condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I, do
edital.
1.2 – As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas pelo
Município. Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante emissão
e recebimento pela PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO (válida como ordem de
fornecimento), de acordo com o disposto na presente Ata e no edital que a originou, podendo o
fornecimento ser parcial ou total, de acordo com as necessidades do Município, respeitadas as
quantidades mínimas de carga para transporte terrestre ou pluvial, do objeto acima descrito.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data da
assinatura.
2.2 – Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 10.520/2002, durante
o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de PLANALTINO não será obrigado à
aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os produtos referidos na Cláusula I, podendo utilizar, para
tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de
qualquer espécie à empresa detentora.
2.3 – Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições
constantes do Edital do Pregão eletrônico para Registro de Preços referência, que a precedeu e integra o
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presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das
partes.
2.4 – Além das hipóteses previstas no edital, o cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e
condições estabelecidas abaixo:
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a) Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 10 dias corridos, após o prazo
preestabelecido neste Edital;
b) incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega do qualquer item adjudicado, em relação ao
cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao recebimento do produto, superior a
50% (cinquenta por cento) do prazo global;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato.
CLÁUSULA III - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado, mediante a efetiva entrega dos materiais/serviços, com apresentação da
fatura devidamente atestada, a qual deverá ser emitida de acordo com a ordem de fornecimento enviada
pela Prefeitura Municipal ou Fundo Municipal de Saúde de Fundo Municipal de Educação, Fundo municipal
de Assistência Social.
3.2 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o
pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
3.3 – Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e
manter atualizados todos os documentos de regularidade fiscal.
3.4 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela
vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
3.5 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação
apresentada no procedimento licitatório.
CLÁUSULA IV – DA ENTREGA E DO PRAZO
4.1 - O prazo de entrega será de no máximo 08 (oito) dias uteis, a partir do recebimento da Nota de Empenho
e confirmação de pedido.
4.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos produtos foi
feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos produtos.
4.2.1 – A entrega será feita no setor solicitante, nos endereços indicados nas ordens de fornecimentos
expedidas pelo Município, a quem caberá conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito
de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.
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4.2.2 - Além da entrega no local designado pelo Setor de Compras, conforme subitem 4.2.1, deverá a licitante
vencedora também descarregar e armazenar os materiais em local indicado por servidor, comprometendose, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.
4.3 - Toda e qualquer entrega de materiais fora do estabelecido neste edital será imediatamente notificada à
licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando entendido que
correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as sanções previstas nesta Ata e
22 no edital.
4.4 – Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, o órgão/setor solicitante não o
aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob
pena de responsabilidade.
4.5 – Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de 3
(três) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 3 (três) dias.
4.6 – A Setor competente terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do que foi
entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a DETENTORA DA ATA para
substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações.
4.7 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA pela
perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do
Empenho, se a qualquer tempo se verificar vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA V – DAS OBRIGAÇÕES
5.1 – Do Município
5.1.1 – Atestar o efetivo recebimento definitivo do objeto licitado;
5.1.2 – Aplicar a PROMINENTE FORNECEDORA penalidades, quando for o caso;
5.1.3 – Prestar toda e qualquer informação à licitante vencedora, por esta solicitada, necessária à perfeita
execução do Contrato;
5.1.4 – Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal, devidamente
atestada e sem irregularidades;
5.1.5 – Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação, de qualquer sanção para o exercício do direito de
defesa;
5.2 – Da Promitente Fornecedora
5.2.1 – Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital e conforme solicitação da
municipalidade.
5.2.2 - Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta ATA, isentando o Município de qualquer
responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações
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trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de
demanda.
5.2.3 – A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da presente ata, com
perfeição e acuidade.
5.2.4 - Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer),
como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a responsabilidade por quaisquer
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acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis
trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.
5.2.5 – A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município, ou a
terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas,
dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.
5.2.6 - Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município,
e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.
5.2.7 – Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação.
5.2.8 – Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que fizerem necessários no
quantitativo estimado do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
contratado.
5.2.9. Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração que porventura venha a sofrer em seu
contrato social;
5.2.10. Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da
Lei 8.666/93;
5.2.11. Demais obrigações constantes do edital e termo de referência
CLÁUSULA VI – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
6.1 – O contrato de aquisição decorrente da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados pela
emissão e retirados da Nota de Empenho pela detentora.
6.2 – A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos efetuados
durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para data posterior à
do seu vencimento.
6.3 – Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser
feita através de Nota de Empenho.
6.4 - O objeto desta licitação será recebido e fiscalizado pelas respectivas Unidades Contratantes, consoante
o disposto no artigo 73, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações introduzidas pela
Lei Federal nº. 8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VII – DAS PENALIDADES
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7.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão, de detentor da ata ou
contratada, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
7.1.1 – Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
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7.1.2 – Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
7.1.3 - Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao
resultado: advertência;
7.1.4 - Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;
7.1.5 - Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
7.1.6 - Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
7.1.7 - Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade
cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 05
anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
7.1.8 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
7.1.9. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual
CLÁUSULA VIII – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
8.1 – Os preços que vierem a constar da Autorização de Fornecimento (ou instrumento equivalente) poderão
ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da legislação em vigor, conforme
Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente.
8.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente,
praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença.
8.3 - A Administração Municipal poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados,
garantida a prévia defesa da Detentora da Ata, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de
mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no
mercado nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da assinatura da Ata pelas partes
interessadas.
8.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA IX – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração,
quando:
9.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
9.1.2 – A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração não
aceitar sua justificativa;

25 9.1.3 - A detentora der causa a rescisão administrativa de anulação do registro de preços, a critério da
Administração; observada a legislação em vigor;
9.1.4 – Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de
preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais;
9.1.5 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a detentora não
acatar a revisão dos mesmos;
9.1.6 – Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
9.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo administrativo da
presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora,
a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 2 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
9.3 – Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir
as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência
de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei
Federal n° 8.883/94.
9.3.1 – A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula
VII, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA X – DAS UNIDADES REQUISITANTES
10.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado por qualquer órgão/setor desta
Administração, através do Setor de Compras.
CLAUSULA XI – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata,
serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de
Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLAUSULA XIII - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
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13.1 – A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade Pregão
eletronico, tipo menor preço por lote, sendo que as compras poderão ser feitas por itens individuais dentro
de cada lote.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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14.1 – Integram esta Ata, o edital do Pregão eletronico para Registro de Preços n° 020/2022 e proposta da
empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
14.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis Federais nº 10.520/2002 e n° 8.666/93 e nas
demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XV – DO FORO
15.1 – As parte elegem o foro da Comarca de MARACÁS– BA, como único competente para dirimir quaisquer
ações oriundas desta Ata.
E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas testemunhas
abaixo.

PLANALTINO, XX de xxxx de 2022.
_______________________________________________
Prefeito Municipal

_________________________________________________
xxxxxxx
CNPJ nº xxxxxxxxxxxxxxx
Empresa Detentora da Ata
TESTEMUNHAS:
1.__________________________
CPF nº: _______________________

2. __________________________
CPF nº: _________________________
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PUBLICAÇÃO
Nos termos do § único do artigo 61 da Lei Federal nº
8.666/93, a Prefeitura Municipal de Planaltino publica
o presente contrato em local apropriado, para que seja
dado o fiel cumprimento para produção dos seus
efeitos de direito.

27
P. M. de Planaltino, xxxxx de 2022

PARECER JURÍDICO
A presente minuta de Ata de Registro de Preços
atende aos parâmetros da Lei nº 8666/93 e suas
alterações promovidas pelas Leis nº 8883/94,
9648/98 e 9854/9
Israel Miranda Soares
Advogado
OAB/BA nº: 47.529

-------------------------------

_______________________________________________________________________________________________________________________
AV. ANDRÉ MAGALHÃES, 188 – CENTRO – CEP: 45.375-000 – PLANALTINO – BA – CNPJ: 13.769.021 / 0001-18
Fone/Fax: 73 3544-2313/2318 - e-mail: planaltino.prefeitura@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: M0QYQJJGRDGZMZQ2NZI4NJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
18 de Novembro de 2022
30 - Ano XV - Nº 3318

Planaltino

Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Modalidade de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO

Número
020/2022

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

28
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de
(Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante) para fins de participação no certame
licitatório, modalidade pregão eletrônico para registro de preços nº 020/2022 do Município de .....................,
declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim 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 desta licitação, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;
b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida
ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;
c) que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato
desta licitação antes da adjudicação do objeto;
e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes
da abertura oficial das propostas; e
f) que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e
informações para firmá-la.
Local, Data

Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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Ao pregoeiro do município de Planaltino - Ba

29 OBJETO: Registro de Preço para eventual aquisição de material permanente para o município de
Planaltino - Ba, tudo conforme condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência Anexo I, do edital.
Proposta de Preços
Lote xx
ITEM DESCRIÇÃO
1. ..........................
2. .....................
3. .....................
4. ............................
TOTAL

QTD

MARCA

V. UNIT. R$

V. TOTAL R$

Local e data

_________________________________________________________________
Assinatura e carimbo
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30

Número
020/2022

ANEXO IV - MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

Através
do
presente
instrumento,
nomeamos
e
constituímos
o(a)
Senhor(a)
....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade
nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
Fazenda, sob o nº ....., residente à rua ..................................................., nº ........ como nosso mandatário, a
quem outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado
acima, conferindo-lhe poderes para:
(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar,
assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber
e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc).

_____ _____de __________________ de 20xx.

________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

31
Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal, para os fins do disposto Lei 8.666/93, que não empregamos menor de 18 anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre,

( ) nem menor de 16 anos.
( ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

_________ _____de __________________ de 20xx.

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE
HABILITAÇÃO
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Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto na Lei Federal nº. 8.666/93 e Lei
nº. 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções
factíveis de serem aplicadas.

_______ _____de __________________ de 20xx.
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
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Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa .........................................................(razão social/CNPJ)
.................................... não está impedida de licitar ou contratar com a Administração direta e indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com
personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou
mantidas.

___________ _____de __________________ de 20__.
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Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 018/2022
O Prefeito Municipal de Planaltino, Bahia, usando de suas atribuições legais e de conformidade
com a Lei Federal nº. 10.520/02, com a aplicação subsidiaria da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações
posteriores, resolve Homologar o Processo Licitatório, modalidade Pregão Eletrônico nº
018/2022 que tem por objeto: Pregão Eletrônico de Registro de Preços para eventual aquisição
UM (01) veículos zero (0) quilômetro (km) para o Fundo Municipal de Assistência Social de
Planaltino - Ba, tudo conforme Edital e seus anexos, Edital e seus anexos.

LICITANTES VENCEDORAS
DISVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 14.515.456/0002-80
ITEM UNICO: R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais)

Registre-se, Cumpra-se, Publique-se e Lavre-se o Contrato.

Planaltino, 16 de novembro de 2022.

Ronaldo Lisboa da Silva
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO
CNPJ N: 13.769.021/0001-18
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 020/2022
Registro de Preço para eventual aquisição de material permanente para o município de
Planaltino - Ba, tudo conforme condições e especificações estabelecidas no Termo de
Referência - Anexo I, do edital. Endereço Eletrônico: www.licitacoes-e.com.br - Licitação
nº: 973768
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