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PUBLICAÇÃO EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 026-2021
(SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 337/2021
Objeto:
Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza para atender ás necessidades das
Secretarias e Fundos Municipal vinculados a Prefeitura Municipal de Iaçu-BA, por um período de 12 (Doze) meses,
conforme especificações, quantitativos e demais condições estabelecidas neste Edital.
OBS: O Município se reserva o direito de adquirir em parcela(s) parte do material discriminado, ou rejeitar parte desde
que haja conveniências para seus serviços.
RECIBO DE CONHECIMENTO DE EDITAL
(DEVOLUÇÃO OBRIGATÓRIA NO CONHECIMENTO DO EDITAL)
Razão Social:
CNPJ Nº
Endereço:
E-mail:
Cidade:

Estado:

Telefone:

Fax:

Representante/Pessoa para
Contato:
CPF:

RGº

Solicitamos o Edital da Licitação da Prefeitura Municipal de IAÇU, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 026-2021.
,

de

de 2021.

Assinatura

Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre esta Prefeitura Municipal e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o
recibo de entrega do edital e remeter à Comissão Permanente de Licitação, através do telefone: (75)3325-2175 ou pelo
e-mail: licitacaoiacu@gmail.com
A não remessa do recibo exime a CPL - Comissão de Licitação da comunicação de eventuais retificações ocorridas no
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.
IAÇU/BA, 21 de setembro de 2021.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS
I- REGÊNCIA LEGAL
Lei n.º 10.520/02, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/93, Lei Complementar n.º 123/2006, Decreto Federal nº 7.892/2013.
II - ÓRGÃO INTERESSADO
Diversas Secretarias
III – MODALIDADE
Pregão Presencial no 026-2021

IV - PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.
337-2021

V - TIPO DE LICITAÇÃO
Menor Preço Por Lote

VI – FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO
Parcelada

VII - CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Menor Preço Por Lote
VIII – OBJETO
Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza para atender ás necessidades das Secretarias e
Fundos Municipal vinculados a Prefeitura Municipal de Iaçu-BA, por um período de 12 (Doze) meses, conforme
especificações, quantitativos e demais condições estabelecidas neste Edital.
IX - LOCAL E DATA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES.
DATA: 05/10/2021
HORÁRIO: 09h00min (horário vigente na Bahia)
LOCAL: No prédio da Prefeitura, Setor de Licitações, com sede na Av. Manoel Justiniano de Moura Medrado, s/n Centro,
Iaçu/BA.
X - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Unidade Gestora
Fonte
Vide Edital
Vide Edital
XI - PRAZO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇO
12(Doze meses)

Projeto/Atividade
Elemento de despesa
Vide Edital
Vide Edital
XII - VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO
R$ 1.939.876,33 (um milhão, novecentos e trinta e nove mil,
oitocentos e setenta e seis reais e tinta e três centavos)
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 Oficial e Equipe de Apoio, diariamente, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, na Sala de
Licitações, sito na Avenida Manoel Justiniano de Moura Medrado, s/n, Centro, IAÇU/BA, pelo Telefone (75) 3325-2175 ou
pelo e-mail: licitacaoiacu@gmail.com
XIV – RESPONSÁVEL

LUCIANO KLEBER BRAGA
Pregoeiro Oficial
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XV- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
15.1. São admitidas a participar da licitação todas as empresas interessadas que atenderem a todas as exigências de
habilitação contidas neste edital e seus anexos e que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.
15.2. Não poderão participar:
a) Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;
b) Empresa que esteja sob falência, concordata, concurso de credores, recuperação judicial, dissolução ou liquidação;
c) Empresa que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade;
d) Possuam entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos ou empregados, qualquer pessoa que seja
servidor ou agente político da Prefeitura Municipal.
15.3. A omissão da empresa, no que se refere a qualquer irregularidade, ensejará as sanções e penalidades legais
aplicáveis.
15.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à proposta sujeitará a licitante às sanções
previstas neste Edital.
XVI – DO CREDENCIAMENTO
16.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto o 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 e Contrato Social da licitante.
16.2. Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pelo licitante, mediante apresentação de
instrumento público/particular de procuração com firma reconhecida, ou documento equivalente. Em sendo sócio,
proprietário ou dirigente da empresa proponente deverá apresentar cópia autenticada (pela CPL ou Cartório) do
respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações
em decorrência de tal investidura.
16.3. O credenciamento far-se-á mediante a apresentação de credencial, conforme Modelo do Anexo III, atribuindo-lhe
poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do
proponente.
16.4. Na fase de credenciamento, a licitante deverá comprovar o seu enquadramento como Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte, mediante apresentação de Certidão atualizada expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução
Normativa nº 103 de 30 de abril de 2007, expedida pelo Departamento Nacional de Registro de Comércio - DNRC, exigida
somente para microempresa e empresa de pequeno porte que tenha intenção de comprovar seu enquadramento em
um dos dois regimes ou utilizar e se beneficiar do tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma
do disposto na Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.
16.4.1. Os licitantes deverão entregar ao pregoeiro a Declaração de Tratamento Diferenciado e Pleno Conhecimento e
Atendimento às Exigências de Habilitação previstas neste edital, Anexo IV.
16.4.2. O representante legal do licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido de participar da fase
de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de
interposição de recurso, enfim, para representar o licitante durante a reunião de abertura dos envelopes A - Proposta de
Preços ou B – Habilitação, relativos a este Pregão.
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16.4.3. Neste caso, o licitante ficará excluído da etapa de lances verbais e mantido o seu preço apresentado na proposta
escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.
16.4.4. No caso de incorreção de documento de Credenciamento, o(s) portador (es) dos envelopes não poderão rubricar
documentos ou fazer qualquer observação em ata ou mesmo de se manifestar ou interferir no desenvolvimento dos
trabalhos, ressaltando que quando a documentação de credenciamento estiver, por lapso, dentro de quaisquer dos
envelopes (A ou B), o respectivo envelope será entregue ao licitante que estará autorizado a abri-lo e retirá-lo, lacrandoo em seguida, uma vez que citado documento se encontra no recinto, com o intuito de ampliar a disputa.
16.4.5. Recomenda-se que todos os representantes dos licitantes permaneçam na sessão até a conclusão dos
procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva, sob pena de decadência do direito ao recurso.
16.4.6. Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficarão à disposição destas pelo período de 30
(trinta) dias úteis, contados do encerramento da licitação (transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso
contra o resultado da licitação ou, se for o caso, quando de negados os recursos interpostos), após o que serão destruídos
pela Comissão Permanente de Licitação.
16.4.7. Uma vez entregue todas as credenciais, não será permitida a participação dos licitantes retardatários, salvo se
com isso, os presentes concordarem, expressamente e em unanimidade, devendo essa circunstância ficar consignada na
Ata da Sessão.
XVII - DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
17.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais nº 10.520/02 e nº 8.666/93,
Lei Complementar nº 123/06, Decreto n.º 7.892/2013 e demais legislações regentes da matéria.
17.2. Este certame será dirigido pelo Pregoeiro Oficial e pela Equipe de Apoio, acompanhado pela Assessoria Jurídica do
Município e demais agentes da Administração Pública que se fizerem presentes.
17.3. Os prazos fixados neste Edital poderão ser prorrogados por motivo de força maior compreendendo: greves,
perturbações industriais, avalanches, enchentes e quaisquer outros acontecimentos semelhantes e equivalentes a estes
que fujam ao controle de qualquer das partes interessadas, as quais não consigam impedir sua ocorrência. O motivo de
força maior pode ainda ser caracterizado por legislação, regulamentação ou atos governamentais.
XVIII - DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "A"
18.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, indevassável e rubricado pelo representante legal
da empresa ou por seu mandatário identificado como Proposta de Preços, com indicação dos elementos a seguir:
RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026-2021
ENVELOPE “A”- PROPOSTA DE PREÇOS
18.2. Deve a proposta, preferencialmente, estar impressa por processo eletrônico em 01 (uma) via, em papel timbrado
da empresa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada na última folha e preferencialmente
rubricada nas demais.
18.3. A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, rigorosamente de acordo com as
exigências constantes deste Edital e seus Anexos, não se admitindo propostas alternativas.
18.4. A proposta deverá apresentar o preço por item e total expresso em R$ (reais), com apenas duas casas decimais.
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18.5. Os preços serão para entregados serviços neste Município e deverão incluir todas e quaisquer despesas necessárias
para o objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos, encargos e contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes,
seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder às especificações do objeto licitado.
18.6. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando-se a condição de
pagamento à vista, não devendo por isso, computar qualquer custo financeiro para o período de processamento das
faturas.
18.7 O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data
da apresentação da proposta. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as
licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
18.8. Para efeito do art. 40, §2º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, o orçamento estimado em planilhas de quantitativos
e preços é de R$ 1.939.876,33 (um milhão, novecentos e trinta e nove mil, oitocentos e setenta e seis reais e trinta e
três centavos), equivalente à soma dos itens do Termo de Referência.
18.9. Serão desclassificadas as propostas que:
a) Apresentem VALOR POR ITEM ou VALOR GLOBAL superior aos limites estabelecidos no Termo de Referência anexo a
este edital.
b) Não atendam às condições, especificações e prazos estabelecidos no edital.
XIX - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
19.1. A sessão pública do pregão terá início no dia, hora e local designados no item IX do Edital, devendo o representante
da licitante efetuar o seu credenciamento, comprovando que possui os necessários poderes para formulação de
propostas, lances, negociação e para a prática dos demais atos inerentes ao certame (art. 11 do Decreto federal nº
3.555/00).
19.2. Concluída a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar ao pregoeiro os envelopes da proposta de preços
e dos documentos de habilitação, não sendo mais aceitas novas propostas.
19.3. Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos Envelopes A e B, com a respectiva documentação, não
cabe desistência da proposta.
19.4. A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação será realizada sempre em ato
público, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos licitantes e pelo pregoeiro.
19.5. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão
da fase de lances.
19.6. O Pregoeiro selecionará a proposta de menor preço e as demais que tenham valores sucessivos e superiores em até
10 % (dez por cento), em relação à de menor preço. Na impossibilidade de obter pelo menos 03 (três) propostas nestas
condições, serão selecionadas as melhores propostas subsequentes a de menor preço, quaisquer que sejam os preços
oferecidos, até o máximo de 03 (três), para participarem da sessão pública de lances verbais.
19.7. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o Pregoeiro selecionará todas as propostas em condições de
igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
19.8. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando o seu preço compatível
com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o Pregoeiro negociar, visando obter preço melhor.
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19.9. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o pregoeiro poderá suspender a sessão do pregão e
estabelecer uma “nova data”, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para o recebimento de novas propostas.
19.10. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) 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.
19.11. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE.
19.12. É vedada a oferta de lance com vista a empate.
19.13. A Administração, quando da aquisição de bens ou contratação de serviços, poderá subdividir a quantidade total
do item em lotes, sempre que comprovado técnica e economicamente viável, de forma a possibilitar maior
competitividade, observado, neste caso, dentre outros, a quantidade mínima, o prazo e o local de entrega ou de prestação
dos serviços.
19.14. No caso de serviços, a subdivisão se dará em função da unidade de medida adotada para aferição dos produtos e
resultados esperados, e será observada a demanda específica de cada órgão ou entidade participante do certame. Nestes
casos, deverá ser evitada a contratação, num mesmo órgão e entidade, de mais de uma empresa para a execução de um
mesmo serviço em uma mesma localidade, com vistas a assegurar a responsabilidade contratual e o princípio da
padronização.
19.15. Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos fornecedores quantos necessários para que, em
função das propostas apresentadas, seja atingida a quantidade total estimada para o item ou lote, observando-se o
seguinte:
I - o preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados em órgão oficial da Administração e
ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços;
II - quando das contratações decorrentes do registro de preços deverá ser respeitada a ordem de classificação das
empresas constantes da Ata; e
III - os órgãos participantes do registro de preços deverão, quando da necessidade de contratação, recorrerem ao órgão
gerenciador da Ata de Registro de Preços, para que este proceda a indicação do fornecedor e respectivos preços a serem
praticados.
19.16. Excepcionalmente, a critério do órgão gerenciador, quando a quantidade do primeiro colocado não for suficiente
para as demandas estimadas, desde que se trate de objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente
justificada e comprovada a vantagem, e as ofertas sejam em valor inferior ao máximo admitido, poderão ser registrados
outros preços.
XX - ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS
20.1. Após a classificação das propostas, o pregoeiro fará a divulgação, convocando os proponentes para apresentarem
lances verbais, a começar do autor da proposta selecionada de maior preço e seguido dos demais, de forma sucessiva e
distinta em ordem decrescente.
20.2. Somente serão admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do menor valor anteriormente registrado.
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro
lugar.
20.3. O pregoeiro poderá estabelecer, na fase de lances, um degrau mínimo para ser ofertado pelos licitantes, podendo
ser retirado a qualquer tempo, para, desta forma, possibilitar a manutenção das disputas e obtenção da proposta mais
vantajosa.
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20.4. Quando for constatado o oferecimento de lances com variação insignificante, o pregoeiro poderá fixar valor mínimo,
em reais, não superior a 0,01% do valor estimado da contratação, a ser admitido como variação entre um lance e outro.
20.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
20.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da
etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das
propostas.
20.7. Será assegurado, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, a preferência de Contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte beneficiário do regime diferenciado e favorecido.
20.8. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa, empresa de
pequeno porte ou cooperativa e houver proposta apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa mais bem classificada poderá, no prazo máximo de
5(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que, atendidas as exigências
habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
b) Não sendo vencedora a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa mais bem classificada, na forma
do subitem anterior, o Pregoeiro, convocará as licitantes remanescentes que por ventura se enquadrem na situação
descrita nesta Condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas
que se encontrem no intervalo estabelecido nesta Condição, o Pregoeiro procederá ao sorteio, definindo e convocando
a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate.
20.9. Encerrada a etapa de lances, concedido o benefício às microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas,
de que trata o artigo 44 da Lei Complementar n.º 123/2006, o Pregoeiro poderá formular contraposta diretamente à
licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, 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.
20.10. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o Pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação.
20.11. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do Edital, o Pregoeiro examinará as
ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo
o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital com a posterior homologação do
resultado pela Autoridade Superior.
20.12. A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
sujeitas ao regime da Lei Complementar nº. 123/06 não implica a inabilitação automática.
20.13. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final,
deverá ser assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e licitantes presentes.
XXI - DA NEGOCIAÇÃO
21.1. Encerrada a etapa de lances, concedido o benefício às microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas,
de que trata o artigo 44 da Lei Complementar nº 123/2006, o Pregoeiro poderá encaminhar contraposta diretamente à
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licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, 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.
21.2. A negociação será realizada pelo Pregoeiro, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.
XXII - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
22.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, o Pregoeiro examinará a proposta classificada
em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação.
22.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiado sou
a fundo perdido.
22.3. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal ou,
ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.
22.4. Se a proposta não for aceitável ou se o parecer técnico for rejeitando a proposta ou, ainda, se a licitante 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.
XXIII - HABILITAÇÃO - ENVELOPE B
23.1. As licitantes deverão incluir no Envelope as seguintes documentações abaixo, que poderá ser apresentada em
original ou cópia autenticada (pela Comissão de Licitação, até as 12:00min do dia anterior a data do certame, ou em
Cartório), em envelope lacrado, com a seguinte indicação:
RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026-2021
ENVELOPE “B”- HABILITAÇÃO
23.2. Na habilitação exigir-se-á dos interessados:
23.2.1 A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação de:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
d) 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.
OBSERVAÇÕES:
➢ Em caso de alteração parcial dos documentos acima identificados, esta deverá ser apresentada juntamente com o
ato constitutivo, estatuto ou contrato social;
➢ Em caso de alteração consolidada será suficiente sua apresentação, desde que registrada e contendo todas as
cláusulas legalmente exigidas;
➢ Em caso de alteração parcial registrada após alteração consolidada, ambas deverão ser apresentadas pelo
licitante.
➢ 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.
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23.2.2 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 e Municipal do domicílio ou sede do licitante;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal e
certidão da dívida ativa da União emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;
e) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da Certidão Negativa de
Débitos/CND e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de
Regularidade do FTGS/CRF.
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
23.2.3 - Orientações Gerais – Documentos
a) - Os documentos deverão ser apresentados em nome da matriz ou filial, ou seja, com o mesmo CNPJ e mesmo
endereço, salvo aqueles que comprovadamente só possam ser expedidos para a matriz;
b) - Os documentos apresentados deverão atender à formalidade prevista no artigo 32 da Lei Federal nº 8.666/93;
b.1) Caso a licitante opte pela conferência dos documentos por servidor da administração, deverá apresentar os
documentos originais e cópias à Comissão Permanente de Licitação até o ato de abertura da Licitação.
c) - No caso dos documentos obtidos via Internet, ressalva-se o direito da Administração proceder à verificação dos prazos
de validade e autenticidade nos sites oficiais dos órgãos emitentes.
d) - Para praticar quaisquer atos em nome da empresa, o representante da Proponente deverá estar formalmente
credenciado, conforme modelo do Anexo III.
23.2.4 A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, (válida somente se expedida até 60 dias antes da aberturadas Propostas).
23.2.5 A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:
a) Apresentar um ou mais Atestados de capacidade técnica, expedidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
que comprovem aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características e prazos com o
objeto da licitação;
b) Alvará de Licença e Funcionamento.
23.2.6 Declaração em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, e ao inciso XVIII do
art.78 da Lei nº. 8.666/93, através da apresentação de declaração que comprove a inexistência de menor no quadro da
empresa conforme Modelo do Anexo V.
23.2.7 Declaração negativa de inidoneidade para licitar com a administração pública, conforme previsto no Art. 97, da
Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, Modelo do Anexo VI.
23.2.8 Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante, e, preferencialmente,
com o número do CNPJ e o respectivo endereço.
23.2.9 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a 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.
23.2.10 Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, havendo alguma restrição na
comprovação fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
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que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para
a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas
ou positivas com efeito de certidão negativa.
23.2.11 A não regularização da documentação implicará decadência do direito à adjudicação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem
de classificação, ou revogar a licitação.
23.2.12 Constatado o atendimento às exigências fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.
XXIV - RECURSOS
24.1 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, sendo que a falta de
manifestação imediata e motivada implicará a decadência do direito de recurso e, consequentemente, a adjudicação do
objeto da licitação ao licitante vencedor pelo pregoeiro.
24.2 O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada, aceitando-a ou, motivadamente,
rejeitando-a, em campo próprio do sistema.
24.3 A recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do
sistema, no prazo de 03 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões,
também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
24.4 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 à licitante vencedora.
24.5 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
XXV - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
25.1 Não havendo a manifestação de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à proponente vencedora, para
posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
25.2 Ocorrendo a manifestação da interposição de recurso, após o julgamento, a autoridade superior adjudicará o objeto
licitado à proponente vencedora, homologando em seguida o procedimento licitatório.
25.3 O objeto deste Pregão será adjudicado à licitante vencedora, depois de decididos os recursos, quando houver,
sujeito o certame à homologação do Prefeito Municipal.
25.4 A homologação e a Adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação.
25.5 Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de
fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços que, depois
de cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.
25.6 A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão gerenciador do Registro de Preços,
será formalizada pelo órgão interessado, por intermédio da emissão prévia de nota de empenho de despesa.
XXVI - DO REGISTRO DE PREÇOS
26.1. A Prefeitura Municipal de IAÇU/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.
Este arquivo encontra-se no site: https://iaçu.ba.gov.br/transparencia/licitacoes/

Iaçu

terça-feira
21 de setembro de 2021

____________________________________________________________________________________________________________________

26.2 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha
participado do certame, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal de IAÇU/BA – Órgão Gerenciador, respeitadas
as disposições contidas na Leis Federais nº 8.666/1993 e 10.520/02, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e bem como pela
Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014.
XXVII - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DEPREÇO
27.1 Após homologado o resultado deste Pregão, a Prefeitura Municipal convocará o primeiro fornecedor classificado e,
se for o caso, os demais classificados que aceitar em fornecer pelo preço do primeiro, obedecida à ordem de classificação
e aos quantitativos propostos, para assinatura da Ata de Registro de Preço, dentro do prazo de 05(cinco) dias úteis.
27.2 A Prefeitura Municipal convocará formalmente o fornecedor, informando o local, data e hora para a reunião e
assinatura da Ata de Registro de Preço. O prazo de convocação do fornecedor poderá ser prorrogado, desde que ocorra
motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal.
27.3 No caso de o primeiro fornecedor classificado, após convocado, não comparecer ou se recusar a assinar a Ata de
Registro de Preço, sem prejuízo das punições previstas neste Edital e seus Anexos, a Prefeitura Municipal, poderá, mantida
a ordem de classificação, negociar com o licitante seguinte antes de efetuar seu registro.
27.4 Publicada na Imprensa Oficial a Ata de Registro de Preço terá efeito de compromisso de fornecimento.
XXVIII - DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
28.1 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir,
facultando-se lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do
registro preferência de fornecimento em igualdade de condições.
28.2 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha
participado do certame, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal, desde que devidamente comprovada a
vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº8.666/1993.
28.3 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preço, observadas as condições nela estabelecidas, optar
pela aceitação ou não do fornecimento, sem prejuízo dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
28.4 Caso haja anuência da licitante vencedora, cada órgão usuário poderá adquirir até 100% (cem por cento) dos
quantitativos máximos registrados na Ata de Registro de Preço, por órgão.
28.5 Na hipótese prevista no subitem anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos
limites de fornecimento registrados na Ata.
28.6 O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura, excluído
o dia do começo e incluído o do vencimento.
28.7 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e
devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.
28.8 A Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
28.9 Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e definido o novo
preço máximo a ser pago pela Administração, o fornecedor beneficiário registrado será convocado pela Prefeitura
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Municipal de IAÇU/BA para negociação do valor registrado em Ata.
28.10 Caso a negociação seja frustrada, o fornecedor será liberado e a Prefeitura Municipal de IAÇU/BA poderá convocar
outro fornecedor registrado, observado a ordem de classificação.
XXIX - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
29.1 O Município de Iaçu será o órgão responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preço
decorrentes desta contratação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, o fornecedor para o qual será
emitido o pedido.
29.2 A convocação do Proponente pela CONTRATANTE será formalizada e conterá o endereço e o prazo máximo em que
deverá comparecer para retirar o respectivo pedido.
29.3 O Proponente convocado na forma do subitem 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.
29.4 Quando comprovada a hipótese acima, o Município de Iaçu, poderá indicar o próximo fornecedor ao qual será
destinado o pedido, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para aplicação de penalidades.
XXX – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
30.1 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e
devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 ou de redução
dos preços praticados no mercado.
30.2 Mesmo comprovado 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 cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
30.3 Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro e, definido o novo
preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será convocado pela Prefeitura Municipal para
negociação do valor registrado em Ata.
XXXI - CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO PROPONENTE
31.1 O Proponente terá seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico,
assegurado o contraditório e ampla defesa:
I - a pedido quando:
a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
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.
II - por iniciativa da Prefeitura Municipal, quando:
a) o fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
b) perder qualquer condição de habilitação técnica exigida no processo licitatório;
c) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
d) não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço;
e) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de correntes da Ata de Registro de Preço;
f) caracterizada qualquer hipótese e de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de
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Preço ou nos pedidos dela decorrentes;
31.2 Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Prefeitura Municipal fará o devido apostilamento na Ata
de Registro de Preço e informará ao Proponente a nova ordem de registro.
31.3 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.
XXXII- DAS SANÇÕES
32.1 O atraso injustificado na execução da Ata de Registro de Preços ou sua inexecução total ou parcial sujeita o
contratado às seguintes sanções:
I –multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor atualizado da Ata, pelo atraso injustificado, de até 30dias, a partir da
data de recebimento da Autorização de Fornecimento;
II - multa de 5% (cinco por cento) ao dia, sobre o valor atualizado da Ata, pelo atraso superior a 30 dias ou pelo não
fornecimento dos produtos solicitados;
III - As multas referidas no subitem anterior não impedem a aplicação concomitante de outras sanções previstas na Lei
Federal nº 8.666/93, tais como:
a) advertência por escrito;
b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de IAÇU/BA por prazo
não superior a 02 (dois)anos;
c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade;
d) rescisão da Ata de Registro de Preços;
e) o valor da multa aplicada deverá ser recolhido na Tesouraria Municipal, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da
respectiva notificação.
IV –Rescindida a Ata, ficará a contratada sujeita a multa e, ainda, às sanções estabelecidas no artigo 80 da Lei Federal nº
8.666/93.
XXXIII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
33.1. Caberá a Prefeitura Municipal:
a) Permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às dependências da Prefeitura Municipal para a entrega dos
produtos adquiridos;
b) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da licitante
vencedora;
c) Solicitar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto;
d) Efetuar o pagamento na data estabelecida no subitem 37.1 deste Edital.
XXXIV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
34.1. Constitui-se obrigação da Contratada:
a) Manter durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
b) Apresentar durante a execução da Ata de Registro de Preços, se solicitado, documentos que comprovem estarem
cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial, encargos sociais,
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trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
c) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas entre o contratado e seus empregados;
d) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução da Ata de Registro de Preços;
e) No caso de não haver a disponibilidade de algum item, deverá a CONTRATADA notificar a CONTRATANTE com
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
f) Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências da Prefeitura Municipal;
g) Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da Prefeitura Municipal, ou ainda a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante fornecimento do material, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento pela Prefeitura Municipal;
h) Efetuar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto, no prazo assinado pela Administração
da Prefeitura Municipal;
i) Comunicar à Administração da Prefeitura Municipal qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos
solicitados;
j) Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do fornecimento
do material contratado, exceto quando isso ocorrer por exigência da Contratante ou ainda por caso fortuito ou força
maior, circunstâncias devidamente comunicadas à contratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua
ocorrência;
l) Fornecer os produtos em conformidade com as quantidades e características estabelecidas no Anexo I deste Edital,
devendo os materiais ser entregues no Município de IAÇU/BA, no endereço expresso na Autorização de Fornecimento;
m) Apresentar, quando solicitado, documento que comprove a procedência e qualidade do material;
n) Iniciar o fornecimento no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados a partir do recebimento da Autorização de
Fornecimento;
o) Entregar os produtos em perfeito estado para uso, sem avarias de qualquer tipo, sob pena de devolução.
XXXV - DA ENTREGA E DA ATESTAÇÃO
35.1 A licitante vencedora deverá entregar os produtos, em dia de expediente, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a
contar do recebimento da Autorização de Fornecimento.
35.2 A entrega do(s) material (is) será acompanhada e fiscalizada por representante(s) da Prefeitura Municipal,
designado(s) para esse fim, permitida a assistência de terceiros.
35.3 A licitante vencedora deve efetuar a troca do(s) material(is) que não atender(em) as especificações do objeto
contratado no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da notificação, sem ônus adicional
para o Município.
35.4 O objeto desta licitação será recebido mediante recibo, sendo dispensado o recebimento provisório conforme
autoriza o art. 74 da Lei 8.666/1993.
35.5 O(s) representante(s) da Prefeitura Municipal anotará(ão) em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
XXXVI - DO PAGAMENTO
36.1 A licitante vencedora deve apresentar mensalmente ao Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal nota
fiscal/fatura discriminada, em 02 (duas) vias, para liquidação e pagamento da despesa pela Prefeitura Municipal, de
acordo com as Autorizações de Fornecimento, no prazo de 10 (dez) dias, mediante ordem bancária a ser creditada em
conta corrente.
36.2 A Prefeitura Municipal poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações
devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Edital.
36.3 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora na pendência de qualquer uma das situações abaixo
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especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:
a) comprovação de regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF), às
Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede e Certidão Negativa d Débito Trabalhistas (CNDT);
b) atestação de conformidade da entrega do(s) material(is);
c) cumprimento das obrigações assumidas;
d) manutenção de todas as condições de habilitação exigidas neste Edital.
36.4 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante vencedora não tenha concorrido de alguma
forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pela Prefeitura Municipal, entre a data acima
referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura será calculado por meio da aplicação da seguinte
fórmula:
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.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I=

i

365
Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.

I = 6/100
365

I = 0,00016438

XXXVII - DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO
37.1 No interesse da Prefeitura Municipal, o valor inicial atualizado da contratação poderá ser aumentado ou suprimido
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), com fundamento no art. 65, § 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/1993.
37.2 A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se
fizer em necessários.
37.3 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta Cláusula, exceto as supressões
resultantes de acordo entre as partes.
XXXIII - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
38.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, qualquer pessoa, física ou jurídica,
poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço de email: licitacaoiacu@gmail.com
38.2 O Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do Edital, decidirá sobre a impugnação no prazo de
24 (vinte e quatro) horas.
38.3 Acolhida à impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
38.4 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento licitatório devem ser enviados ao Pregoeiro até 3
(três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da Sessão Pública, exclusivamente para o endereço de email:licitacaoiacu@gmail.com.
38.5 As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no endereço eletrônico
http://www.Iaçu.ba.gov.br/, por meio do link Licitações e/ou Diário oficial do Município, para conhecimento da sociedade
em geral e dos fornecedores, cabendo aos interessados em participar do certame acessá-lo para a obtenção das
informações prestadas.
Este arquivo encontra-se no site: https://iaçu.ba.gov.br/transparencia/licitacoes/

Iaçu

terça-feira
21 de setembro de 2021

____________________________________________________________________________________________________________________

XXXIX - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
39.1 Ao Prefeito Municipal compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa,
e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e
fundamentado.
39.2 A anulação do Pregão induz à da Ata de Registro de Preços.
39.3 Os licitantes ou fornecedores não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no
cumprimento do contrato.
39.4 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a
esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que
deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.
39.5 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.
39.6 Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles serão considerados
como aceitos pelo licitante para efeito de julgamento deste Pregão.
39.7 Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, todas as
disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte.
39.8 Em caso de divergência entre normas infra-legais e as contidas neste edital, prevalecerão as últimas.
39.9 Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da Prefeitura Municipal,
sem prejuízo do disposto no art. 4º, inciso V, da Lei nº 10.520/2002.
XL - DOS ANEXOS
40.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;
ANEXO II – ATA DE REGISTRO DE PREÇO;
ANEXO III – MODELO DE CREDENCIAL;
ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO;
ANEXO V – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA;
ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO NEGATIVA DE INIDONEIDADE;
ANEXO VII – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS;
ANEXO VIII – MINUTA DE CONTRATO
XLI - DO FORO
41.1 Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Cidade de IAÇU, Estado da Bahia,
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
41.2 Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em vigor, em especiais as Leis
Federais nº 10520/02, a 8.666/93 (utilizada subsidiariamente), a Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei
Complementar 147/2014, o Decreto Federal nº 7892/2013.
IAÇU/BA, 21 de setembro de 2021.
Este arquivo encontra-se no site: https://iaçu.ba.gov.br/transparencia/licitacoes/

Iaçu

terça-feira
21 de setembro de 2021

____________________________________________________________________________________________________________________

Cristian Santos Santana
Secretário Municipal de Administração
ANEXO I
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026-2021
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO DA LICITAÇÃO
Contratação futura e eventual de empresa para aquisição de material de limpeza atendendo ás necessidades das
Secretarias e Fundos Municipal vinculados a Prefeitura Municipal de Iaçu-, por um período de 12 (Doze) meses,
conforme especificações, quantitativos e demais condições estabelecidas neste Termo de Referência.
2. ORÇAMENTO ESTIMATIVO - CONSUMO E CUSTO ESTIMADO ANUALMENTE
LOTE I - DESCARTÁVEIS
ITEM
1

2

3

4

5

6

7

8

MATERIAL/DESCRIÇÃO
BANDEJA retangular em papelão laminado n° 4,
mínimo de 27,5x33,5cm; Ideal para festas e eventos;
pacote contendo 10 unidades
BANDEJA retangular em papelão laminado n° 6,
mínimo de 38x47cm; Ideal para festas e eventos;
pacote contendo 10 unidades
BOBINA picotada mínimo de 23x38 cm com 500 sacos,
que aguenta até 3kg, de alta resistência, ideal para
armazenar alimentos.
BOBINA picotada mínimo de 28x42 cm com 500 sacos,
que aguenta até 5kg, de alta resistência, ideal para
armazenar alimentos.
BOBINA picotada mínimo de 35x50 cm com 500
sacolas, que aguenta até 7kg, de alta resistência, ideal
para armazenar alimentos.
BOBINA picotada mínimo de 40x60 cm com 500 sacos,
que aguenta até 12kg, de alta resistência, ideal para
armazenar alimentos.
BOBINA picotada mínimo de 50x60 cm com 500 sacos,
que aguenta até 15kg, de alta resistência, ideal para
armazenar alimentos.
CANUDO em espiral plástico, embalado um a um,
mínimo de 22cm de comprimento por 4,7mm de
diâmentro, pocote com 100 unidades.

VALOR
UNIT. (R$)

VALOR TOTAL
(R$)

QUANT.

UNID.

35

PCT

16,46

575,93

35

PCT

16,46

575,93

50

UNID

51,21

2.560,50

50

UNID

58,38

2.918,88

100

UNID

64,15

6.414,50

100

UNID

71,17

7.117,00

400

UNID

71,17

28.468,00

100

PCT

12,61

1.260,50
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9

CANUDO para Milk Shake Super Jumbo, em plástico,
embalado um a um, mínimo de 20,5cm de
comprimento por 6mm de diâmentro, pacote com 100
unidades.
COADOR DE CAFÉ, confeccionado em malha 100%
algodão, aro e cabo inteiriço, com proteção plástica e
destacável do coador, mínimo: 14cm de diâmentro,
23cm de comprimento, 10cm de cabo.
COLHER descartável para refeição, cor: cristal,
tamanho mínimo: 16,5cm, produto atóxico, pacote
com 50 unidades.
COLHER descartável para sobremesa, cor: cristal,
tamanho mínimo: 12,5cm, produto atóxico, pacote
com 50 unidades.

12,61

1.260,50

UNID

6,62

363,96

120

PCT

4,77

572,70

500

PCT

4,08

2.041,25

13

COLHER PLÁSTICA para Merenda Escolar, Contém:
pacote com 50 Unidades, Tamanho mínimo: 17 cm,
Material: Polipropileno (plástico), Cores: Sortidas,
Produto com qualidade superior, Feito em plástico
polipropileno grosso de alta durabilidade, Resistente à
temperaturas altas de alimentos.

20

PCT

25,56

511,25

14

COPO DESCARTÁVEL 200ml, ideal para água, suco,
refrigerante, café e chá, material em Poliestireno, cor:
transparente, temperatura máxima de uso do
produto: 100°C, certificado pelo Inmetro, com normas
da ABNT, caixa contendo 25 pacotes com 100
unidades.

800

CAIXA

141,61

113.284,00

2500

PCT

6,02

15.037,50

1.000

PCT

11,73

11.730,00

17

COPO DESCARTÁVEL 400ml, ideal para água, suco,
refrigerante, café e chá, material em Poliestireno, cor:
transparente, temperatura máxima de uso do
produto: 100°C, certificado pelo Inmetro, com normas
da ABNT, caixa contendo 20 pacotes com 50 unidades.

100

CAIXA

295,16

29.516,25

18

COPO DESCARTÁVEL 500ml, ideal para água, suco,
refrigerante, café e chá, material em Poliestireno, cor:
transparente, temperatura máxima de uso do
produto: 100°C, certificado pelo Inmetro, com normas
da ABNT, pacote com 50 unidades.

3.000

PCT

13,95

41.842,50

10

11

12

15

16

COPO DESCARTÁVEL 200ml, ideal para água, suco,
refrigerante, café e chá, material em Poliestireno, cor:
transparente, temperatura máxima de uso do
produto: 100°C, certificado pelo Inmetro, com normas
da ABNT, pacote com 100 unidades.
COPO DESCARTÁVEL 300ml, ideal para água, suco,
refrigerante, café e chá, material em Poliestireno, cor:
transparente, temperatura máxima de uso do
produto: 100°C, certificado pelo Inmetro, com normas
da ABNT, pacote com 100 unidades.

100

PCT

55
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19

20

21

22

COPO DESCARTÁVEL 50ml, ideal para cafezinho,
material em Poliestireno, cor: transparente,
temperatura máxima de uso do produto: 100°C,
certificado pelo Inmetro, com normas da ABNT, caixa
contendo 50 pacotes com 100 unidades.
COPO DESCARTÁVEL 50ml, ideal para cafezinho,
material em Poliestireno, cor: transparente,
temperatura máxima de uso do produto: 100°C,
certificado pelo Inmetro, com normas da ABNT, pacote
com 100 unidades.
COPO PLÁSTICA para Merenda Escolar, capacidade de
300ml, tamanho mínimo: 10cm (C) x 8cm (L) x 8cm
(A).17 cm, Material: Polipropileno ( plástico ), Cores:
Sortidas.
CORDA DE NYLON para varal n° 3, comprimento
mínimo de 10 metros.

10

CAIXA

158,34

1.583,43

250

PCT

4,00

999,38

500

UNID

2,12

1.061,25

100

UNID

11,00

1.099,75

23

FACA, para refeição, descartável, em poliestireno,
atóxico, resistente, cristal, comprimento mínimo 16
cm. Pacote com 50 unidades.

100

PCT

6,37

636,75

24

FILME PVC, fabricado em cloreto de polivinila, não
inferior a 28cm(L) x 300m (C), apresentação em rolo
bobina.

240

ROLO

93,57

22.456,80

25

GARFO, para refeição, descartável, em poliestireno,
atóxico, resistente, cristal, comprimento mínimo
16cm. Pacote com 50 unidades.

100

PCT

5,80

579,50

800

PCT

5,10

4.078,00

1.200

PCT

2,99

3.591,00

300

CAIXA

81,26

24.378,00

200

PCT

85,37

17.073,50

26

27

28

29

GUARDANAPO, folha duplas com duas dobras, na cor
branca, dimensões mínimas de 23,5x23,5cm,
gramatura mínima de 18g/m², em papel não reciclado,
isento de contaminantes, absorvente, com 100% fibra
celulósica virgem, sem odor, crepado e textura com
relevo sensível ao tato, pacote com 50 folhas duplas de
guardanapos.
GUARDANAPO, folha simples com duas dobras, na cor
branca, dimensões mínimas de 18x20cm, gramatura
mínima de 18g/m², em papel não reciclado, isento de
contaminantes, absorvente, com 100% fibra celulósica
virgem, sem odor, crepado e textura com relevo
sensível ao tato, pacote com 100 folhas de
guardanapos.
MARMITA, térmica descartável, em alumínio, com
tampa, n° 09, capacidade de 1200ml, formato
redondo. Caixa com 100 unidades.
MARMITA, térmica descartável, em isopor, com
tampa, contendo 3 divisórias, capacidade mínima de
750ml, formato retangular. Pacote com 100 unidades.
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30

31

32

33

MARMITA, térmica descartável, em isopor, com
tampa, n° 09, capacidade de 1100ml, formato
redondo. Pacote com 50 unidades.
PALITO de madeira (Espeto Churrasco Grande),
resistente, formato roliço, ponta afiada, com 23 a 30
cm de comprimento e 3 mm de espessura. Pacote
contendo 100 unidades.
PALITO, de picolé, ponta redonda.Pacote com 100
unidades.
PALITO, dental, de madeira reflorestada, resistente,
formato roliço, com pontas afiadas, com no mínimo 6
cm de comprimento e 2 mm de espessura.
Embalagem: Caixinha contendo 100 unidades.

200

PCT

100,57

20.114,50

80

PCT

15,33

1.226,40

200

PCT

12,10

2.420,00

200

CAIXINHA

2,08

416,00

34

PAPEL ALUMÍNIO, dimensões mínimas: rolo 30cm (L) x
100m (C).

200

ROLO

91,62

18.324,00

35

PAPEL ALUMÍNIO, dimensões mínimas: rolo 30cm (L) x
7,50m (C).

200

ROLO

8,55

1.710,50

36

PAPEL TOALHA Branco, folhas simples, mínimo de
20cm (C) x 19cm (L). Embalagem: Pacote com 02 rolos
contendo 60 folhas em cada.

1.500

PCT

7,53

11.295,00

37

PAPEL TOALHA, interfolhado, branco, duas dobras,
sem odor, dimensões mínima 21x20cm, pacote
contendo 1000 (mil) folhas.

5.000

PCT

22,11

110.550,00

38

PRATO PLÁSTICO (Tipo Merenda Escolar), diâmetro
mínimo de 12 cm, Material: Polipropileno (plástico),
Cores Sortidas.

2.500

UNID

3,64

9.106,25

200

PCT

7,02

1.403,50

200

PCT

4,63

925,00

200

PCT

3,99

797,50

39
40
41

PRATO, descartável (Ideal para refeição), diâmetro
mínimo de 21 cm, pacote com 10 unidades.
PRATO, descartável (Ideal para sobremesa), diâmetro
mínimo de 15 cm, pacote com 10 unidades
SACO PARA GELADINHO GOURMET, confeccionado em
plástico, mínimo 6cm X 23cm X 0,04cm, pacote com
100 unidades

42

SACO PARA GELADINHO, confeccionado em plástico,
mínimo 4cm X 23cm X 0,04cm, pacote com 100
unidades

200

PCT

2,94

588,00

43

SACO PARA PIPOCA, saco de papel branco com
tamanho mínimo de 7,0cm X 13,5 pacote com 100
unidades

50

PCT

5,98

299,13

50

PCT

7,06

352,75

100

PCT

24,11

2.410,75

44

45

SACO PARA CACHORRO QUENTE, confeccionado em
plástico, minímo de 11 cm x 20 cm, pacote com 100
unidades.
SACO PLÁSTICO, (Tipo saco para açúcar) tamanho
mínimo de 17cm x 28 cmx0,05cm, capacidade de 01
kg, pacote com 100 unidades
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46

SACOLA PLÁSTICA brana leitosa, reforçada, mínimo
38cm x 48cm, pacote com 01 kg

50

KG

18,48

924,13

47

SUPORTE para copo descartável de 200ml, em metal,
pintado na cor branca, atóxico, embalado
Individualmente

100

UNID

67,35

6.735,25

48

TAMPA DESCARTÁVEL, para copo de 200 ml,
transparente, com normas da ABNT. Pacote com 50
unidades.

300

PCT

4,88

1.464,75

100

PCT

8,39

838,50

100

PCT

9,32

932,00

100

PCT

9,32

932,00

30

UNID

8,07

242,10

PCT

50,47

6.561,10

UNID
9,20
VALOR ESTIMADO DO LOTE I

275,85
R$ 544.433,44

49

50

51
52

TAMPA DESCARTÁVEL, para copo de 300 ml,
transparente, com normas da ABNT. Pacote com 50
unidades.
TAMPA DESCARTÁVEL, para copo de 400 ml,
transparente, com normas da ABNT. Pacote com 50
unidades.
TAMPA DESCARTÁVEL, para copo de 500 ml,
transparente, com normas da ABNT. Pacote com 50
unidades.
TORNEIRA para filtro, automática, marrom, ideal para
filtro de barro.

53

TOUCA, descartável, em polipropileno, gramatura de
20g/m2, elástico em toda volta, diâmetro mínimo de
45 cm. Pacote com 100 unidades.

130

54

VELA, para filtro de barro com carvão ativo.

30

LOTE II – UTENSÍLIOS P/ LIMPEZA
ITEM

1

2

3

4

MATERIAL/DESCRIÇÃO
AVENTAL impermeável; tipo frontal com as tiras
soldadas; confecionado em PVC; ideal para cozinha,
açougue, padarias, proteção; dimensão mínimo de
60cm de largura e 120cm de altura.
BACIA PLÁSTICA, capacidade de 15 litros, altura
mínima de 16cm e diâmetro mínimo de 40cm, sem alça
plástica, resistente a alto impacto.
BACIA PLÁSTICA, capacidade de 25 litros, altura
mínima de 20cm e diâmetro mínimo de 49cm, com
alça plástica, resistente a alto impacto.
BALDE PLÁSTICO, capacidade de 10 litros, em
polietileno de alta densidade, resistente a impacto,
paredes e fundo reforçados, alça em aço zincado.
Dimensões mínimas de 25,4cm de diâmetro e 25cm de
altura.

VALOR
UNIT. (R$)

VALOR TOTAL
(R$)

QUANT.

UNID.

100

UNID

15,67

1.567,00

30

UNID

16,85

505,43

60

UNID

28029

1.697,25

100

UNID

20,43

2.043,25
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5

6

7

8

9
10
11

12

13

14

15

BALDE PLÁSTICO, capacidade de 15 litros, em
polietileno de alta densidade, resistente a impacto,
paredes e fundo reforçados, alça em aço zincado.
Dimensões mínimas de 28cm de diâmetro e 29cm de
altura.
BALDE PLÁSTICO, capacidade de 20 litros, em
polietileno de alta densidade, resistente a impacto,
paredes e fundo reforçados, alça em aço zincado.
Dimensões mínimas de 32cm de diâmetro e 34cm de
altura.
CESTO DE LIXO (Tipo Balde) com tampa; capacidade
de 100 litros; material da estrutura, tampa e alça em
plástico de alta resistência; abertura manual; cor:
preta.
CESTO DE LIXO (Tipo Balde) com tampa; capacidade
de 60 litros; material da estrutura, tampa e alça em
plástico de alta resistência; abertura manual; cor:
preta.
CESTO DE LIXO, capacidade de 15 litros, material
plástico de alta resistência, sem tampa.
ESCOVA de unha, 9cm de comprimento, cerdas macias
e anatômicas, composição em material plástico.
ESCOVA para lavar roupa multiuso, oval, base de
madeira, cerdas de polipropileno ou nylon.
ESCOVA plástica com suporte. Para limpeza de vaso
sanitário. Cabo e suporte em plástico polipropileno,
cerdas de nylon. Dimensão mínima: Escova - Diâmetro
9cm, altura da escova mais o cabo 34,5cm. Suporte Diâmetro 11,5cm, altura 9cm.
ESCOVA ponta dupla com cerdas de nylon para limpeza
de instrumentais cirúrgicos. Material em plástico
resistente e antiderrapante; escova para limpeza com
cerdas de nylon nas duas extremidades, possui cabo
antiderrapante com no mínimo 17,78 cm de
comprimento.
ESFREGÃO DE LIMPEZA, prática com balde Medidas
Mínimas: Capacidade do balde: 16 Litros Largura do
balde: 26cm Comprimento do balde: 45cm Altura do
balde: 21cm Comprimento do cabo: 1,20m Diâmetro
do encaixe do esfregão: 16cm Diâmetro utilizável do
esfregão: 35cm Dimensão da Caixa: 49cm x 27cm x
26cm (c x L x a) Itens Inclusos: 1 Balde com cesto de
inox 1 Cabo Desmontável e 3 Esfregão Base de
Microfibra Acoplável ao Cabo.
ESPANADOR de pó, Material: Plumas de avestruz, cabo
de madeira, plastificado e aço. Comprimento mínimo
total (Penas+cabo) de 37cm.

100

UNID

20,43

2.043,25

200

UNID

23,84

4.768,00

100

UNID

98,54

9.853,75

60

UNID

65,10

3.906,15

50

UNID

20,19

1.009,38

12

UNID

4,34

52,11

100

UNID

5,05

505,00

200

UNID

13,21

2.641,00

20

UNID

98,03

1.960,60

10

UNID

139,16

1.391,63

40

UNID

30,64

1.225,70
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FLANELA para limpeza, 100% algodão, cores diversas,
medindo no mínimo 28 x 48 cm.
GORRO, descartável, branco, hipoalergico, atóxico, em
prolipropileno, gramatura 20 g/m2, com elástico,
solda eletrônica, sem costura, pacote com 100
unidades.
LIXEIRA simples telada, cores diversas. Lixeira multiuso
simples, confeccionado em plástico. Capacidade de 10
litros. Sem tampa.
LIXEIRA, com pedal para abertura da tampa,
capacidade de 10 litros, estrutura e pedal em
polietileno de alta densidade, com paredes e fundos
reforçados, resistentes a impactos, sem solda ou
emendas.
LIXEIRA, com pedal para abertura da tampa,
capacidade de 15 litros, estrutura e pedal em
polietileno de alta densidade, com paredes e fundos
reforçados, resistentes a impactos, sem solda ou
emendas.
LIXEIRA, com pedal para abertura da tampa,
capacidade mínima de 100 litros, estrutura e pedal em
polietileno de alta densidade, com paredes e fundos
reforçados, resistentes a impactos, sem solda ou
emendas.

500

UNID

3,02

1.510,00

200

PCT

29,65

5.929,00

300

UNID

9,01

2.703,75

50

UNID

26,92

1.345,75

200

UNID

38,99

7.797,00

40

UNID

380,67

15.226,70

22

LIXEIRA, com pedal para abertura da tampa,
capacidade mínima de 20 litros, estrutura e pedal em
aço inox, com paredes e fundos reforçados, resistentes
a impactos. Dimensão mínima: 33x32,5x48,5cm.

10

UNID

69,16

691,63

23

LIXEIRA, com pedal para abertura da tampa,
capacidade mínima de 50 litros, estrutura e pedal em
polietileno de alta densidade, com paredes e fundos
reforçados, resistentes a impactos, sem solda ou
emendas.

100

UNID

149,45

14.944,75

24

LUVA de procedimento, em látex natural, descartável,
ambidestra, textura uniforme, com alta sensibilidade
táctil, boa elasticidade, resistente a tração,
comprimento minimo de 25cm, com bainha, espessura
mínima, tamanhos P,M, G, EG. Caixa c/ 100 unidades

200

CAIXA

149,45

29.889,50

2.200

PAR

12,10

26.625,50

400

PAR

9,20

3.680,00

17

18

19

20

21

25

26

LUVA em látex antiderrapante (131), cor azul,
anatômicas e confortáveis, resistentes, duráveis,
tamanhos sortidos (P,M,G). Embalagem contendo 1
(um) par.
LUVA em látex antiderrapante (250), cor verde,
anatômicas e confortáveis, resistentes, duráveis,
interior 100 algodão, tamanhos sortidos (P,M,G).
Embalagem contendo 1 (um) par.
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27

28

29

30
31
32
33
34
35

36

37

LUVAS em látex, tamanho P, M e G, cor variável,
características adicionais aveludada internamente e
antiderrapante, uso doméstico. Cano longo.
MASCARA, de proteção respiratória para agentes
biológicos, com filtro P2 n.95, em material resistente,
antialergico, ajustável ao contorno facial, com
prendedores em material elástico não desfiante.
MASCARA , descartável, simples, gramatura minima
de 30g/m², confeccionada em fibras de não tecido
(TNT), anatômica, caracteristicas adicionais: modelo
retangular, pregas horizontais, com elástico com
comprimento adequado para fixação, dotada de clips
nasal embutido ultra leve , constituída por duas
camadas de fibras sintéticas repelentes a liquido ,
hipoalergenico, atóxica, inodora, maleavel e
resistente, livres de micro partículas e fiapos de
emendas, manchas, furos ou qualquer defeito, as
bordas devem ser por sistema de soldagem. Caixa c/
50 unidades.
PÁ DE LIXO Plástica com cabo curto. Comprimento:
31cm Largura: 22cm Altura: 9cm Peso: 0,030kg
PÁ DE LIXO Plástica com cabo de no mínimo 1,00m de
comprimento. Base em plástico resistente e cabo em
madeira revestido com plástico.
PANO de chão, tipo saco duplo, alvejado, 100%
algodão, com bainha, medindo aprox. 45x70cm.
PANO DE PRATO, alvejado (100% algodão) medindo no
mín. 47x70cm, com bainha.
PANO multiuso, medida mínima de cada pano
50x33cm, média mínima de 70% em fibra de viscose.
Pacote com 5 unidades.
PRENDEDOR DE ROUPAS, grampo para roupas em
plástico, 1ª qualidade. Pacote com 12 unidades
PROTETOR FACILA - Face Shield- Protetor Facial
fabricado em PP (Polipropileno) com espessura de
0,50, embalados individualmente.- Protetor facial
contra respingos de líquidos.- Ajuda a não propagar o
contágio de doenças transmissíveis pela saliva e fluidos
nasais.- Oferece proteção e conforto permitindo
conversar de forma clara.- Maior Facilidade na
Respiração em relação as máscaras comuns*Não
acompanha mascara respiratória descartável e nem
capa- Medidas do Produto: 250 mm x 260 mmComposição: Polipropileno
RODO para piso, 30 CM, com 02 (duas) borrachas, cabo
em madeira/ferro revestido em plástico com
comprimento mínimo de 1,20 metros, as borrachas
deverão ultrapassar a base em no mínimo 10 mm.

1.000

PAR

8,58

8.580,00

1.000

UND

9,08

9.080,00

200

CAIXA

44,30

8.859,50

150

UNID

7,58

1.137,38

150

UNID

7,58

1.137,38

4.000

UNID

7,06

28.250,00

2.000

UNID

4,56

9.110,00

500

PCT

10,09

5.045,00

850

PCT

3,53

3.002,63

500

UND

38,22

19.108,75

150

UNID

10,09

1.513,50
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38

39

40

41

42

43

44

RODO para piso, 40 CM, com 02 (duas) borrachas, cabo
em madeira/ferro revestido em plástico com
comprimento mínimo de 1,20 metros, as borrachas
deverão ultrapassar a base em no mínimo 10 mm.
RODO para piso, 80 CM, com 02 (duas) borrachas, cabo
em madeira/ferro revestido em plástico com
comprimento mínimo de 1,20 metros, as borrachas
deverão ultrapassar a base em no mínimo 10 mm.
TAPETE, para porta, antiderrapante, material 100%
algodão, dimensão mínima de 40x60cm.
VASSOURA de teto. Vassoura limpa teto, cabo com no
mínimo de 3 metros de comprimento. Vassoura:
Medida mínima: 17 cm x 17 cm Material das cerdas:
Nylon e Material da Base: Plástico.
VASSOURA Multiuso, cerdas em nylon, base retangular
em madeira largura 250 mm, cabo em madeira
comprimento 1100 mm, variação dimensional de +/5%, com ponteira plástica rosqueável.
VASSOURA, cerdas em piaçava, cabo em madeira, com
mínimo de 22 furos, peso mínimo de 320g, de boa
qualidade. Deverá apresentar impresso ou rótulo
colado sobre a mesma, contendo os seguintes dados:
nome/CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereço, quantidade, composição, normas vigentes e
registros nos órgãos competentes.
VASSOURA, de pêlo, resistente com cabo medindo no
mínimo 1,10m, base de pêlo com medida mínima de
30cm, e mínimo de 06 fileiras de cerdas.

100

UNID

16,42

1.642,00

100

UNID

16,42

1.642,00

50

UNID

33,95

1.697,25

20

UNID

19,41

388,25

150

UNID

13,22

1.982,63

350

UNID

13,22

4.626,13

150

UNID

19,43

2.914,13

VALOR ESTIMADO DO LOTE II

R$ 255.229,56

LOTE III – MATERIAL P/ LIMPEZA
ITEM

1

2

3

MATERIAL/DESCRIÇÃO
ÁGUA SANITÁRIA, embalagem com 5 litros. A
embalagem deverá conter lacre de vedação. Água
sanitária com o teor ativo de 2,5 %. Apresentar registro
do produto no ministério da saúde.
ÁGUA SANITÁRIA, embalagem com 01 litro. A
embalagem deverá conter lacre de vedação,
composição hipoclorito de sódio, cloreto de sódio e
água, teor de cloro ativo, 2,0% a 2,50% p.p, com
registro MS.
ÁGUA SANITÁRIA, embalagem com 500ml. A
embalagem deverá conter lacre de vedação,
composição hipoclorito de sódio, cloreto de sódio e
água, teor de cloro ativo, 2,0% a 2,50% p.p, com
registro MS.

VALOR
UNIT. (R$)

VALOR TOTAL
(R$)

QUANT.

UNID.

2.400

UNID

14,69

35.262,00

4.800

UNID

3,08

14.796,00

1.200

UNID

3,21

3.849,00
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4
5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ÁLCOOL GEL, com ação anticéptica, álcool 70°g ou
mais. Embalagem: Caixa contendo 12 frascos com no
mínimo 500g.
ÁLCOOL LÍQUIDO, 92,8 INP frasco com 1.000 ml.
ÁLCOOL LÍQUIDO, com ação anticéptica, álcool 70°g
ou mais. Embalagem: Caixa contendo 12 frascos com
no mínimo 1000ML.
CERA em pasta: incolor, formulada a base de
solventes, parafina, carnaúba, corante, indicado para
aplicação em assoalhos não sintecados, cerâmicas,
mármores, pisos cimentados, móveis, portas e janelas
de madeira não impermeabilizada, embalagem com
no mínimo 400g
CERA0 liquida ao brilho para limpeza de piso , indicada
para aplicação em Paviflex, cerâmica, porosa, ardósia,
assoalho com cascolac/sinteco (verniz base solvente),
cimento queimado e mármore limpeza de piso,
produto incolor á base de alcalinizante, resina álcali
solúvel e amulgadores, embalagem contendo 750 ml
DESENGORDURANTE, limpeza pesada, limpador
desengordurante, limpeza pesada, com álcool,
embalagem com 500 ml
DESINFETANTE, de primeira qualidade, concentrado,
elimina 99,9% bactérias, germes e fungos, diversos
aromas, registo da ANVISA, embalagem com no
mínimo 5 litros.
DESINFETANTE, de primeira qualidade concentrado,
elimina 99,9% bactérias, germes e fungos, diversos
aromas. Embalagem no mínimo 500 ml. Com registro
na ANVISA.
DESINFETANTE, de primeira qualidade concentrado,
elimina 99,9% bactérias, germes e fungos, diversos
aromas. Embalagem no mínimo 1.000 ml. Com registro
na ANVISA.
DESINFETANTE, de primeira qualidade concentrado,
elimina 99,9% bactérias, germes e fungos, diversos
aromas, embalagem de 2 litros.
DESODORIZADOR, de ar, aerossol, sem CFC,
embalagem mínima de 360 ml, fragrância (eucalipto,
lavanda, floral, talco e outros). Com registro na
ANVISA.
DETERGENTE LÍQUIDO, neutro, concentrado, inodoro,
com excelente ação desengordurante biodegradável,
embalagem resistente, de cor transparente com bico
dosador conta gotas, 500 ml. Com registro na ANVISA.

200

CAIXA

124,38

24.876,00

600

FRASCO

14,81

8.887,50

200

CAIXA

139,83

27.966,00

60

UNID

11,08

664,80

60

UNID

9,14

548,55

2.400

UNID

7,12

17.088,00

40

BOMBONA

24,71

988,40

528

UNID

4,10

2.163,48

720

UNID

5,16

3.713,40

3.00

UNID

8,99

26.970,00

2.640

UNID

17,26

45.559,80

8.160

UNID

2,15

17.523,60
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

ESPONJA, de lã de aço, produto em aço carbono, com
registro na ANVISA, pacote com no mínimo 50g.
ESPONJA, dupla face, multiuso, para lavar pratos,
produzida em espuma de poliuretano, fibra sintética
abrasiva,
dimensões
aprox.
100x70x20mm,
embalagem contendo 01 (uma) unidade
FOSFORO, de segurança, palitos resistentes, medindo
no mínimo 4cm de comprimento, excluindo a cabeça,
caixa contendo no mínimo 40 fósforos, pacote
contendo 10 caixas com 40 fósforos
INSETICIDA, para uso doméstico, tipo aerossol,
indicado para controle de mosquitos, moscas, baratas,
formigas e aranhas, a base de água, á base de água,
com registro da ANVISA, embalagem, frasco contendo
no mínimo 300 ml
LIMPA ALUMÍNIO, limpador líquido para alumínio e
inox, bico rosqueável, composição: tenso ativo não
iônico, abrasivo, corante e água, embalagem de no
mínimo 500 ml.
LIMPA VIDRO, limpador liquido para vidro, bico
rosqueável, composição, laurel éter sulfato de sódio,
coadjuvantes, corante, água, embalagem com no
mínimo 500ml
LIMPADOR MULTIUSO, para limpeza pesada, ideal
para limpeza de grandes superfícies (laváveis) como
pisos e azulejos de cozinhas e banheiros. Frasco com
500 ml.
LUSTRA moveis 200 ml - boa qualidade * - lavanda.
Contendo no rótulo, data de fabricação e validade,
indicações de precauções de uso, composição e
informações do fabricante. Forma de fornecimento frasco de 200 ml. Notificação na ANVISA.
NAFTALINA, em bolas, cor branca, embalagem
contendo as instruções de uso e data da validade,
pacote com no mínimo 50g
PEDRA SANITÁRIA, para uso em vaso sanitário,
higienizante, poder bactericida, fragrância agradável,
embalagem contendo (um) suporte e um refil não
inferior a 25 gramas, contendo o nome do fabricante,
data da fabricação.
PINHO GEL, limpador multiuso para limpeza pesada,
ideal para limpeza de grandes superfícies (laváveis)
como pisos e azulejos de cozinhas e banheiros
embalagem com no mínimo 500 ml.
SABÃO EM BARRA, barra de 200g, glicerinado neutro
multiuso de 1ª qualidade, composição sebo bovino,
hidróxido de sódio, glicerina ,branqueador óptico,

2.800

PACOTE

3,56

9.961,00

5.700

UNID

1,32

7.538,25

1.000

PACOTE

4,52

4.517,50

2.040

UNID

17,21

35.108,40

1.200

UNID

5,72

6.867,00

2.220

UNID

6,35

14.091,45

2.400

UNID

6,31

15.144,00

36

UNID

8,48

305,37

350

PACOTE

4,35

1.522,50

5.100

UNID

4,48

22.822,50

120

UNID

19,00

2.280,00

500

PACOTE

9,74

4.871,25
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28

29

30

31

32
33
34

35

água, cargas, sequestrantes e corantes, pacote
contendo 05 (cinco) barras
SABÃO EM PÓ, multiação, biodegradável, composição
bio-ativo, coadjuvante, sinergista, branqueador
óptico, enzima, transponantes, corantes, essência,
alquil benzeno sulfato de sódio, carga e agua,
embalagem, pacote com no mínimo 500 g
SABÃO EM PÓ, multiação, biodegradável, composição:
bio-ativo, coadjuvante, sinergista, branqueador
óptico, enzima, transponantes, corantes, essência,
alquil benzeno sulfato de sódio, carga e água, pacote
com no mínimo 2 kg
SABÃO EM PÓ, multiação, biodegradável, composição:
bio-ativo, coadjuvante, sinergista, branqueador
óptico, enzima, transponantes, corantes, essência,
alquil benzeno sulfato de sódio, carga e água, pacote
com no mínimo 1 kg
SABÁO EM BARRA, sabão em barra glicerinado de
coco, composição: óleo de coco saponificado,
branqueador ótico, etanol, glicerina, sequestrante,
água, embalagem contendo 200 g
SABONETE LIQUIDO, embalado com “dispenser” na
tampa, embalagem contendo no mínimo 500 ml.
SABONETE EM BARRA, suave, hidratante, fragrância
Agradável, contendo data da validade, barra com no
mínimo 85g, embalagem contendo 12 (doze) barras
SABÃO EM BARRA, marmorizado (pintado), multiuso,
para limpeza em geral, biodegradável, barra de 500g
TIRA FERRUGEM, utilizado para remoção de manchas
tipo ferrugem em pedras e pisos rústicos, tecidos e
roupas. Composto com ácido oxálico, dispersante,
tenso ativo não iônico, coadjuvante e veículo.
Embalagem contendo no mínimo 50 ml

5.000

PACOTE

5,42

27.112,50

2.000

PACOTE

20,50

40.995,00

4.000

UNID

11,50

500

UNID

3,08

1.541,25

600

UNID

18,28

10.969,50

270

DUZIA

22,00

5.939,33

500

UNID

3,22

1.607,50

120

UNID

22,33

2.679,00

VALOR ESTIMADO DO LOTE III

R$ 492.739,83

46.010,00

LOTE IV – VASSOURA P/ LIMPEZA PESADA
ITEM

MATERIAL/DESCRIÇÃO

QUANT.

UNID.

1.

VASSOURA, (Para Gari), cerdas em piaçava, cabo em
madeira, com 28 furos, peso mínimo de 420g, de boa
qualidade. Deverá apresentar impresso ou rótulo
colado sobre a mesma, contendo os seguintes dados:
nome/CNPJ do fabricante, marca do produto,
endereço, quantidade, composição, normas vigentes e
registros nos órgãos competentes., embalagem com
12 unidades

600

DÚZIAS

VALOR
UNIT. (R$)

VALOR TOTAL
(R$)

213,25

127.950,00

VALOR ESTIMADO DO LOTE IV (R$):

R$ 127.950,00
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LOTE V – SACO DE LIXO P/ LIMPEZA PESADA
ITEM
1.

2

3

4

5

6

7

8

MATERIAL/DESCRIÇÃO

VALOR UNIT.
(R$)

VALOR TOTAL
(R$)

148,24

296.475,00

PCT

60,07

90.101,25

1.250

PCT

1,80

2.246,88

2.500

PCT

3,58

8.937,50

2.500

PCT

1,41

3.525,00

2.000

PCT

12,72

25.440,00

1.200

PCT

24,79

29.751,00

1.250

PCT

1,80

2.246,88

QUANT.

UNID.

2.000

FARDOS

1.500

SACO PARA COLETA DE LIXO, (200 litros) sacos
plásticos parra coleta de lixo, para acondicionamento
de resíduos domiciliares (resíduos geral ou misturado
ou contaminado não passível de separação), classe I,
em resina termoplástica virgem ou reciclada, com
capacidade para 200 litros, na cor preta, com
espessura mínimas de 0,12 milímetros e tamanho
mínimo de 0,90x1,15cm, fardo contendo 100
unidades. O produto deverá atender Normas ABNT
NBR 9191, sobre tudo no que diz respeito aos métodos
de ensaio, condicionamento, medidas, resistência ao
levantamento, resistência e queda livre, fardo com 100
unidades
SACO PARA LIXO, de 100L (reforçado) na cor preta,
espessura mínima
de 10 micaras, fabricado em
polietileno de baixa densidade, pigmentado dentro
das normas da ABNT, pacote contento 100 unidades
SACOS PARA LIXO, de 100L (medindo aporx. 75cm x
105 cm, com no mínimo de 0,05 mm de espessura, cor
preta ou azul, pacote cntedno 05 unidades
SACO PARA LIXO, DE 15L, medindo aprox. 39cm a 58 x
58 cm, com no mimo de 0,05mm de espessura, cor
preta ou azul, pacote contendo 20 sacos
SACO PARA LIXO, DE 30L, medindo aprox. 39cm a 59 x
62cm, com no mínimo de 0,05mm de espessura, cor
preta ou azul, pacote contendo 10 sacos
SACO PARA LIXO, DE 40L, (reforçado) na cor preta,
espessura mínima de 10 micras, fabricado em
polietileno de baixa densidade, pigmentada dentro
das normas de ABTN, pacote contendo 100 unidades
SACO PARA LIXO, DE 50L, (reforçado) na cor preta,
espessura mínima de 10 micras, fabricado em
polietileno de baixa densidade, pigmentada dentro
das normas de ABTN, pacote contendo 100 unidades
SACO PARA LIXO, DE 50L medindo aprox.. 63cm x
80cm, com no mínimo de 0,05mm de espessura, cor
preta ou azul, pacote contendo 10 unidades

VALOR ESTIMADO DO LOTE V R$ 458.723,50

LOTE VI – FILTROS
ITEM

MATERIAL/DESCRIÇÃO

QUANT.

UNID.

VALOR
UNIT. (R$)
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1.

FILTRO, material cerâmica, capacidade 8 litros,
com 02 (duas) velas

400

UNID

152,00

60.800,00

VALOR ESTIMADO DO LOTE VI

R$ 60.800,00

a) O início do fornecimento, objeto deste edital, ocorrerá imediatamente após o recebimento pela

CONTRATADA da ordem de fornecimento emitida pelo CONTRATANTE.
b) Período do fornecimento de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do contrato.
c) Descrição dos itens fornecidos
d) Quanto ao quantitativo estimado a ser contratado, só serão pagos o que efetivamente forem solicitados;
f) O critério de julgamento das propostas será efetuado pelo menor preço por lote.
3. JUSTIFICATIVAS
4.1 Preliminarmente é de suma importância frisar que o presente procedimento de contratação pública será
delineado para obtenção de ata de registro de preços, tendo em vista que a aquisição servirá para atendimento de
mais de um órgão do governo e ainda pela natureza do objeto impossibilitar a definição prévia do quantitativo exato
a ser demandado, tornando benéfica a obtenção de documento vinculativo com características de contratação
futura que possibilite cada órgão realizar uma ou mais contratações e de acordo com a demanda necessária para
suprir suas necessidades. Além de que a realização de licitação neste formato torna-se necessário, pois viabilizará a
contratações para atender as necessidades dos órgãos ainda neste ano de 2021 e no decorrer do ano de 2022, com
fornecimento de forma fracionada conforme demanda a fim de garantir o bom andamento e funcionamento dos
setores diversos da administração pública municipal, atendendo o interesse público. Ressaltamos que o quantitativo
a ser licitado se refere à demanda estimada e por se tratar de sistema de registro de preço não há qualquer
obrigatoriedade de aquisição total dos itens licitados, podendo a administração firmar contratos pontuais de acordo
com a demanda existente nos mesmos preços registrados no certame, torando amplamente viável o procedimento
em tela, considerando os princípios da economicidade e principalmente de eficiência nas contratações públicas. A
presente licitação visa adquirir equipamentos e suprimentos de informática, para atender as necessidades das
Secretarias e Fundos Municipais vinculados a Prefeitura Municipal De Iaçu-Ba, contribuindo para o desenvolvimento
de suas atividades diárias, a qual necessita constantemente do uso destes materiais. Pois, os mesmos serão
utilizados no melhoramento, ampliação, modernização e manutenções preventivas e corretivas da rede de
computadores e equipamentos de informática utilizados pelos diversos departamentos que compõem as
secretarias, sendo, portanto materiais indispensáveis para o perfeito funcionamento dos escritórios e pontos de
atendimento ao público. Por fim é importante ressaltar que neste procedimento está sendo obedecido o que regi a
Lei n.º 10.520/02, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/93, Lei Complementar n.º 123/2006 além, do Decreto Federal
nº 7.892/2013 e demais legislações regentes da matéria.
4. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1 Para fornecimento das quantidades adquiridas proceder-se-á da seguinte forma, de acordo com as necessidades
econveniências da CONTRATANTE:
a) A CONTRATADA fornecerá os objetos mediante a apresentação da “Ordem de Fornecimento”, devidamente
preenchida,datada e assinada por funcionário autorizado, conforme modelo previamente apresentado pela
CONTRATANTE e acordado pelas partes.
5. DO PREÇO
6.1 O preço máximo considerado para o fornecimento objeto desses, será o preço médio obtido através de cotações
e pesquisas de preço no comercio, constante em anexo no Processo administrativo.
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6. DA VIGÊNCIA
7.1 O prazo de vigência da Ata é de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura, com eficácia após a
publicaçãodo seu extrato no Diário Oficial do Município, tendo início e vencimento em dias de expediente, devendose excluir o primeiro e incluir o último.
7. DAS SANÇÕES
7.1. O atraso injustificado na execução do contrato ou sua inexecução total ou parcial sujeita ocontratado às
seguintes sanções:
I - multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor atualizado da Ata, pelo atraso injustificado, de até 30 dias,
na execução dos serviços contratados;
II - multa de 5% (cinco por cento) ao dia, sobre o valor atualizado da Ata, pelo atraso superior a 30 dias ou
pelainexecução total ou parcial da Ata.
III - As multas referidas no subitem anterior não impedem a aplicação concomitante de outras sanções previstas na
LeiFederal nº 8.666/93, tais como:
a) Advertência por escrito;
b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Iaçu-Ba por
prazo não superior a 02 (dois) anos;
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade;
d) Rescisão do Contrato de Preços;
e) O valor da multa aplicada deverá ser recolhido na Tesouraria Municipal, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados
da respectiva notificação.
IV – Rescindida do contrato, ficará a contratada sujeita a multa e, ainda, às sanções estabelecidas no artigo 80 da
Lei Federalnº 8.666/93.
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. Constitui-se obrigação da Contratada:
a) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
b) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estarem cumprindo a
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
c) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas entre o contratado e seus empregados;
d) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do contrato;
e) No caso de não haver a disponibilidade de algum item, deverá a CONTRATADA notificar a CONTRATANTE
comantecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
f) Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências da Prefeitura
Municipal;
g) Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da Prefeitura Municipal, ou ainda a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante fornecimento do serviço, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento pela Prefeitura Municipal;
h) Efetuar a troca dos serviços que não atenderem às especificações do objeto, no prazo assinado pela
Administração da Prefeitura Municipal;
i) Comunicar à Administração da Prefeitura Municipal qualquer anormalidade constatada e prestar os
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esclarecimentossolicitados;
j) Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do serviço
contratado, exceto quando isso ocorrer por exigência da Contratante ou ainda por caso fortuito ou força maior,
circunstâncias devidamente comunicadas à contratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua
ocorrência;
l) Execução dos serviços em conformidade com as quantidades e características estabelecidas no Anexo I deste
Edital;
m) Apresentar, quando solicitado, documento que comprove a procedência e qualidade do material usado no
serviço;
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1 Caberá a Prefeitura Municipal:
a) Permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às dependências da Prefeitura Municipal para a entrega
dos objetos adquiridos;
b) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da
licitante vencedora;
c) Solicitar a troca dos objetos que não atenderem às especificações do objeto;
10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. A despesa decorrente da possível contratação será suportada pela dotação orçamentária própria indicada
pela Unidade Administrativa que valer-se do contrato.
1

Segundo Orientação do TCU a licitação para o SRP pode ser realizada independentemente de dotação
orçamentária, pois não ha obrigatoriedade e dever de contratar. Licitações e contratos: orientações e jurisprudência
do TCU / Tribunal de Contas da União. – 4. ed. rev., atual. e ampl. – Brasília: TCU, Secretaria-Geral da Presidência:
Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2010, pág. 243. Disponível no site www.tcu.gov.br.
11. DA FORMA DE PAGAMENTO
11.1. O CONTRATANTE realizará o pagamento no prazo de 10 (dez) dias, contado da entrega definitiva do objeto e
da apresentação do documento fiscal correspondente.
11.2. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da contratada.
12. DA FISCALIZAÇÃO
12.1. A fiscalização dos serviços de que trata este ato licitatório será exercida pelo Executor do Contrato, designado
pelo Órgão Gerenciador, e terá entre outras, as seguintes incumbências:
a. Verificar a qualidade e a quantidade dos serviços fornecidos;
b. Exigir pontualidade no cumprimento dos horários de funcionamento fixados.
c. A fiscalização do fornecimento pela Contratante não exclui nem diminui a completa responsabilidade da
contratadapor qualquer inobservância ou omissão à legislação vigente e às cláusulas contratuais.
13. MÉTODO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS
13.1. O valor estimado da contratação foi apurado em pesquisas de preços no mercado baiano.
13.2. O Setor Responsável pela cotação de preço foi a Divisão de Compras da Secretaria de Administração Municipal.
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14. DISPOSIÇÕES GERAIS:
15.1 – O Município de Iaçu se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação, parcial ou totalmente, bem como
rejeitar qualquer proposta ou todas elas, desde que as mesmas não atendam às condições estabelecidas no Edital, sem
que caiba à proponente o direito de qualquer reclamação ou indenização.
15.2 – O Município de Iaçu poderá declarar a licitação fracassada, quando nenhuma das propostas de preços
satisfizer o objeto e/ou as especificações e evidenciar que tenha havido falta de competição e/ou conluio.
15.3 - A participação nesta licitação implica a aceitação integral e irretratável dos termos do Edital.
15.4 - Fica estabelecido que toda ou qualquer informação, esclarecimento ou dados fornecidos verbalmente por
empregados do Órgão licitador não serão considerados como argumento para impugnações, reclamações e
reivindicações por parte das proponentes.
15.5 - Na contagem dos prazos estabelecidos no Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
15.6 - Caso as datas previstas para a realização de eventos da presente licitação sejam declaradas feriado ou ponto
facultativo, aqueles eventos serão realizados no primeiro dia útil subsequente.
15.7 - O representante credenciado do licitante presente ao ato de abertura dos envelopes será considerado como
tendo amplos poderes para tomar quaisquer decisões sobre a licitação, inclusive quanto à desistência de
interposição de recursos.
15.8 - Os casos omissos no Edital serão resolvidos pela Comissão de Licitações.
15.9 - Maiores informações pelo telefone (75) 3325-2175, no site Oficial na internet: www.Iaçu.ba.gov.br ou
diretamente com a Comissão Permanente de Licitação, nos dias úteis, das 08h:00min às 12h:00min e das 14:00 as
18:00, na sede da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Iaçu-Ba, situada a Avenida Manoel Justiniano
de Moura Medrado, s/n, Centro, Iaçu-Ba (Setor de Licitações).
15.10 - Este termo de referência foi elaborado pela Secretaria de Administração deste Município e aprovado
pela autoridade Superior.
15.11 - É competente o Foro da Comarca de Iaçu-Ba, para discussões de litígios decorrentes do presente
procedimento, com renúncia a qualquer outro, ainda que mais privilegiados.

CRISTIAN SANTOS SANTANA
Secretário Municipal de Administração
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ANEXO II
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 337-2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _ _2021

O Município de IAÇU/BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº CNPJ 13.889.993/0001-46,
com sede na Av. Manoel Justiniano de Moura Medrado, s/n, centro, IAÇU/BA, representado pelo Prefeito Municipal– Nixon
Duarte Muniz Ferreira, residente e domiciliado nesta Cidade de Iaçu, nos termos da Lei nº 8.666/93 (21/06/1993), da Lei
Federal nº 10.520/02 (17/06/2002) e do Decreto Federal nº 78925/2013 (23/01/2013) e demais normas legais aplicáveis,
em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 026/2021, RESOLVE registrar os preços
ofertados pelo Licitante
,inscrito no CNPJ sob o nº
, com sede a
, representado pelo Sr.(a)
conforme cláusulas a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Registro de preços para futura e eventual aquisição parcelada de material de limpeza em atendendo as
necessidades das Secretarias e Municipal de Esporte e Cultura deste Município por um período de 12 (Doze) meses,
conforme especificações, quantitativos e demais condições estabelecidas neste Edital.
1.2 Os itens abaixo especificados foram adjudicados, no valor total global de R$
,
(por
extenso),
ao
Licitante .............................................., situado no .........................................., em ..................................., inscrito no
CNPJ/MFsobonº.....................................,representadonesteatopeloSr(a).................................................,portador(a) do RG
nº ........................... e CPF nº................................
ITE
M

DESCRIÇÃO

UN
D

QUAN
T

MARCA

VALOR
UNIT

VALOR TOTAL

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA VALIDADE DOS PREÇOS
2.1.
Os preços ofertados pelos Licitantes signatários da presente Ata de Registro de Preços, são os constantes na
Cláusula Primeira, de acordo com a respectiva classificação no Pregão Presencial/SRP nº 026-2021.
2.2.
Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço e prazo, as cláusulas e condições
constantes do Edital do Pregão Presencial/SRP nº 026-2021 que a precedeu e integra o presente instrumento de
compromisso.
2.3.
Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no Pregão
Presencial/SRP nº 026-2021, pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.
2.4.
Apresente Ata de Registro de Preços terá a contar da data de sua assinatura, com início em / /2021 e término
em ____/____/20___, enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos do
Decreto nº 7.892 (23/01/2013).
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2.5.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a PREFEITURA MUNICIPAL não será obrigada a
adquirir o material relacionado na Cláusula Primeira, exclusivamente, pelo Pregão Presencial para Registro de Preços,
podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer
espécie aos Licitantes vencedores, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para
tanto, garantidos ao vencedor, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1.
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não
tenha participado do certame licitatório, mediante a anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente
comprovada a vantagem e, respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e
no Decreto nº 7.892, de2013.
3.2.
Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro
de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis
Licitantes e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
3.3.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere esta Cláusula não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens registrados nesta Ata de Registro de Preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes (§ 3º do art. 22 do Decreto nº 7.892, de2013).
3.4.
Fica estabelecido que 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 para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem (§ 4º do art. 22 do Decreto nº
7.892, de2013).
3.5.
O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à presente Ata após a primeira aquisição ou contratação
por órgão integrante da Ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no edital para aquisição ou
contratação pelo órgão gerenciador (§ 5º do art. 22 do Decreto nº 7.892, de2013).
3.5.1.
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 (§ 6º do art.22 do Decreto nº 7.892, de 2013).
3.6.
Caberá ao Licitante beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar
pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações presentes e futuras
decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes (§ 2º do art. 22 do Decreto nº 7.892, de
2013).
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
4.1.
Os produtos, objetos do Edital do Pregão Presencial/SRP nº 026-2021, deverão ser entregues no endereço
indicado na Autorização de Fornecimento, em dia de expediente, no ato do recebimento da respectiva Autorização de
Fornecimento.
4.2. Os produtos serão rejeitados quando não atenderem às condições estabelecidas no Edital do Pregão Presencial/SRP
nº 026-2021 e seus anexos e na proposta apresentada pelo Licitante Vencedor.
4.3.
Os produtos deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura, onde constem o número da nota fiscal,
o número de série e o período de validade, conforme o caso, a data de emissão, a descrição básica e o período da garantia,
que terá seu início a contar da data do atesto na Nota Fiscal/Fatura.
4.4.
O recebimento dos produtos será processado por Servidor designado pelo Município de Iaçu, que terá a
responsabilidade de fiscalizar e acompanhar a entrega, realizar os testes que se fizerem necessários para aceitar ou
rejeitar os produtos entregues, efetuando o respectivo atesto na Nota Fiscal/Fatura.
4.4.1.
Para efetuar os testes que se fizerem necessários e efetuar o atesto na Nota Fiscal/Fatura o servidor a que se
refere o subitem 4.4 desta Cláusula adotará o prazo de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data de
recebimento dos produtos nas dependências da Prefeitura Municipal de IAÇU/BA.
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4.5.
No caso de rejeição do produto, o Servidor designado nos termos do subitem 4.4 desta Cláusula, emitirá Termo
de Rejeição com análise do problema e indicará a penalidade a ser aplicada, caso caiba, e o prazo em que o Licitante
Vencedor deverá substituir os produtos rejeitados por outros que atendam plenamente às exigências do Edital, no prazo
de 24 horas, a contar da data de recebimento da comunicação efetuada pela Secretaria Municipal Administração,
Finanças e Serviços Públicos, devendo o novo material ser entregue sem qualquer ônus para esta última, condicionado
ao saneamento da situação a sua aceitação.
4.6.
Quaisquer prazos inerentes à prática de atos por parte das Secretarias Municipais ou que não possam ser
considerados como de responsabilidade do Licitante Detentor da Ata, não serão considerados para efeito da contagem
do prazo máximo para entrega dos produtos, objeto desta Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
5.1.
O pagamento será efetuado por ordem bancária até o 10º (décimo) dia útil a contar da data de emissão do atesto
na Nota Fiscal/Fatura por Empregado designado pela Área competente da Prefeitura Municipal como Gestor da Ata de
Registro de Preços.
5.2.
O pagamento somente será efetuado se cumpridas, pelo Licitante Detentor desta Ata, todas as condições
estabelecidas no Edital do Pregão Presencial/SRP nº 026-2021 e seus anexos, com a efetiva entrega dos produtos, objeto
da licitação.
5.3.
Para execução do pagamento de que trata o subitem 5.1 desta Cláusula, o Licitante Detentor da Ata deverá fazer
constar da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida, sem rasura, em letra legível, se o caso, em nome da Secretaria ou
Fundo solicitante, no qual devera constar o CNPJ da mesma, informando o número de sua conta bancária, o nome do
Banco e a respectiva Agência.
5.4.
Caso o Licitante Detentor da Ata seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura,
a devida comprovação, afim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.
5.5.
Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o documento será
devolvido ao Licitante Detentor da Ata e o pagamento ficará pendente até que tenham sido adotadas as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do
documento fiscal não acarretando qualquer ônus à Prefeitura Municipal.
5.6.
Não será efetuado qualquer pagamento ao Licitante Detentor da Ata enquanto houver pendência de liquidação
de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
5.7.
O pagamento de que trata o subitem 5.1 desta Cláusula estará condicionado à comprovação da regularidade do
Licitante Detentor da Ata por meio de consulta “online” ou por meio de certidões expedidas pelos órgãos competentes,
devidamente atualizadas.
5.8.
O Licitante Detentor da Ata ficará sujeito à suspensão do pagamento da Nota Fiscal/Fatura, no caso de
descumprimento do subitem 5.7 desta Cláusula, até que seja sanada a pendência, mediante apresentação do documento
comprobatório da regularidade do registro verificado.
5.9.
No caso do subitem 5.8 desta Cláusula, o Licitante Detentor da Ata terá o prazo de 30 (trinta) dias corridos,
contados de sua notificação, para regularizar sua situação ou apresentar justificativa, a ser avaliada pela Prefeitura
Municipal, sob pena de aplicação de sanções.
5.10.
É vedada a emissão e/ou circulação de efeitos de créditos para representação do preço total, bem assim acessão
total ou parcial dos direitos creditórios dele decorrentes.
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CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
6.1.
O Licitante Detentor da Ata é obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata,
mesmo que a entrega deles esteja prevista para data posterior a seu vencimento.
6.2.
Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas no Edital e seus anexos que
precederam a presente Ata, serão adotados os procedimentos previstos no subitem 4.5 da Cláusula Quarta.
6.3.
Os produtos deverão ser entregues no ato do recebimento pela licitante vencedora da Autorização de
Fornecimento, em dia de expediente.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1.
Cumprir fielmente as demais obrigações estabelecidas no item 10 do Termo de Referência, Anexo I do Edital do
Pregão Presencial/SRP nº 026-2021 e seus anexos.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1.
As obrigações da Prefeitura Municipal estão estabelecidas no item 11 do Termo de Referência, Anexo I do
Edital do Pregão Presencial/SRP nº 026-2021 e seus anexos.
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES
9.1.O atraso injustificado na execução da Ata de Registro de Preços ou sua inexecução total ou parcial sujeita o
contratado às seguintes sanções:
I –multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor atualizado da Ata, pelo atraso injustificado, de até 30 dias, a partir da
data de recebimento da Autorização de Fornecimento;
II - multa de 5% (cinco por cento) ao dia, sobre o valor atualizado da Ata, pelo atraso superior a 30 dias ou pelo não
fornecimento dos produtos solicitados.
III - As multas referidas no subitem anterior não impedem a aplicação concomitante de outras sanções previstas na Lei
Federal nº 8.666/93, tais como:
a) advertência por rescrito;
b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de IAÇU/BA por prazo
não superior a 02 (dois)anos;
c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade;
d) rescisão da Ata de Registro de Preços;
e) o valor da multa aplicada deverá ser recolhido na Tesouraria Municipal, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da
respectiva notificação.
IV –Rescindida a Ata, ficará a contratada sujeita a multa e, ainda, às sanções estabelecidas no artigo 80 da Lei Federal nº
8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DOS PREÇOS
10.1.
Durante a vigência da presente Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses
previstas no art. 17 do Decreto nº 7.892, de 2013.
10.2.
O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou
de fato que eleve o custo dos produtos, devidamente comprovado, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL, por meio do
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Servidor designado gestor da Ata, promover as necessárias negociações junto às empresas vencedoras.
10.3.
Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, o gestor da Ata deverá:
a)
Convocar a empresa vencedora visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo
mercado;
b)

frustrada a negociação, a empresa vencedora será liberada do compromisso assumido;

c)

convocar as demais empresas visando igual oportunidade de negociação.

10.4.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a empresa vencedora, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o gestor da Ata poderá:
a)
Liberar a empresa vencedora do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
b)

convocar as demais empresas visando igual oportunidade de negociação; e,

c)
não havendo êxito nas negociações, o gestor da Ata procederá à revogação da mesma e a adoção das medidas
cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
11.1.
Os produtos, objetos desta Ata de Registro de Preços, serão recebidos por Servidor designado pelo Município de
Iaçu para esse fim.
11.2. Atendendo ao quanto disposto na Lei Federal de nº 12.486/2013, fica designado o Município de Iaçu-BA, para o
fim específico de acompanhar a execução e fiscalização do objeto da presente Ata de Registro de Preços, de modo que
o referido Servidor, deverá emitir relatórios mensais, informando sobre o andamento do objeto da Ata de Registro de
Preços, que deverão ser encaminhados para o setor de contratos a partir do primeiro mês de iniciada a prestação do
serviço contratado.
11.3.

O Licitante Detentor da Ata é responsável pelo perfeito acondicionamento e transporte dos produtos.

11.4.
Os produtos deverão ser entregues pelo Licitante Detentor da Ata, devidamente acondicionados, de forma a
permitir a completa segurança no transporte e que cheguem em condições normais de utilização no local de destino,
acompanhados da Nota Fiscal/Fatura de acordo com as demais exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo
I do Edital do Pregão Presencial/SRP nº 026-2021.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
12.1.
O Licitante Detentor da Ata terá o seu Registro de Preço cancelado na Ata, por intermédio de processo
administrativo específico:
12.1.1. A pedido do Licitante Detentor da Ata, mediante solicitação por escrito, quando:
I - comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências da presente Ata;
II - comprovar a ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução da Ata, decorrentes de
caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado; ou,
III - o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos
insumos que compõem o custo do material.
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12.1.2. Por iniciativa da PREFEITURA MUNICIPAL, por razões de interesse público devidamente motivada se justificadas,
assegurado o contraditório e ampla defesa, bem assim quando o Licitante Detentor da Ata:
I - não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
II - não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
III - perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
IV - não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preço;
V- incorrerem qualquer hipótese e de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preço
ou nos pedidos dela decorrentes, ou
VI - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520,
de 2002 (inciso IV do art. 20 do Decreto 7.892, de 2013).
1.2.
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a PREFEITURA MUNICIPAL por intermédio do gestor
da Ata fará o devido apostilamento na mesma, informando ao Licitante Detentor da Ata a nova ordem de registro.
12.3.
A comunicação do cancelamento do preço registrado, será feita por intermédio de correspondência, mediante
recibo, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.
12.4.
A solicitação do Licitante Detentor da Ata para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com
a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada à PREFEITURA MUNICIPAL a aplicação das penalidades previstas na
Cláusula Nona, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO
13.1.
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, mediante a
emissão da respectiva Nota de Empenho, de acordo com o disposto no Edital do Pregão Presencial/SRP nº 021/2021.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1.
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial/SRP nº 026-2021 e a proposta do Licitante que apresentou os
menores preços na etapa de lances.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
15.1. Fica eleito o foro da Comarca de IAÇU/BA, para dirimir toda e qualquer questão decorrente desta Ata de Registro
de Preços, da licitação e da Nota de Empenho, renunciando as partes envolvidas a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
IAÇU/BA, ______de ________________de______.

MUNICIPIO DE IAÇU/BA
Nixon Duarte Muniz Ferreira
Prefeito Municipal

CRISTIAN SANTOS SANTANA
Secretário de Administração
LICITANTE VENCEDOR
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REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO III
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026-2021

MODELO DE CREDENCIAL

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à ..............................................., neste ato
representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão
e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador (es) o 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 meu mandatário, a quem confiro amplos poderes para
junto ao Órgão.............................. praticar todos os atos necessários, relativos ao procedimento licitatório na modalidade
de Pregão Presencial por Registro de Preços nº 026-/2021, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para desistir de
recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, desistir, firmar compromissos ou
acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente dando
tudo como bom, firme e valioso.

Data e Local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO IV

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026-2021

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

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos para os fins da parte final do inciso VII do
artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02, termos conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento
das obrigações objeto da licitação, e ainda:
Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº. 123/06, declaramos:
( ) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.
( ) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição de microempresa e que
não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na condição de pequeno porte e que
não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.
No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, declaramos:
( ) para os efeitos do Inciso VII do Art. 4º da Lei 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 7º do mesmo diploma.
( ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na comprovação da nossa
regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá
ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública,
cientes de que a não regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a definida no art.81.
Data e Local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO V
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026-2021
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR
NO QUADRO DA EMPRESA

A empresa

, inscrita no CNPJ/MF nº.
,com sede à
,por intermédio de seu representante legal, Sr. (Sra.)....................................,
portador (a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins do disposto
no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “X”, conforme o caso):
(...) não emprega menor de dezesseis anos.
(...) não emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Data e Local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO VI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026-2021

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE INIDONEIDADE

Declaro para os devidos fins e sob penas da Lei que a empresa:
nº

, CNPJ

, não está cumprindo pena de “INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em relação a qualquer de suas esferas Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal,
conforme determina o Art. 97, da Lei nº 8.666/93.

(local e data)
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa se for o caso)
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ANEXO VII – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026-2021
LICITANTE:
END. COMERCIAL:
UF:
CEP:
FONE/FAX:
CONTATO:
DADOS BANCÁRIOS:
INSC. ESTADUAL:
CNPJ:
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias
REPRESENTANTE LEGAL:
OBJETO: Seleção das melhores propostas para Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza
atendendo as necessidades das Secretarias e Fundos Municipal vinculados a este Município, por um período de 12 (Doze)
meses, conforme especificações, quantitativos e demais condições estabelecidas neste Edital.

PROPOSTA DE PREÇOS
ITEM

PRODUTO

UND

VALOR
UNITÁRIO

Valor total em extenso

TOTAL (R$)

MARCA

QTD

VALOR TOTAL

Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para o fornecimento objeto
desta licitação, sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas como: transporte, alimentação,
proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais,
seguros e demais despesas inerentes, estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente, com às
especificações do objeto licitado, estamos ciente de que não cabe quaisquer reivindicações devidas a erros
nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade
competente.
Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da
Lei 10.520/02, da Lei nº 8.666/93, e às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº 0262021.

RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE

LOCAL

,
DATA

/

/
ASSINATURA E CARIMBO COM CNPJ E CPF DOREPRESENTANTE
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ANEXO VIII
MINUTA DO CONTRATO Nº _ _ _/2021
CONTRATO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS DIVERSOS
(ELETROPORTÁTEIS, ELETRODOMÉSTICOS, AR E VENTILAÇÃO,
COLCHÕES, ELETRÔNICOS, PORTÁTEIS, TVS E VÍDEOS, QUE
CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE
E A EMPRESA XXXXXX,
COM BASE NO PREGÃO PRESENCIAL Nº
/
.
O Município de IAÇU/BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº CNPJ 13.889.993/0001-46,
com sede na Av. Manoel Justiniano de Moura Medrado, s/n, centro, IAÇU/BA, representado pelo Prefeito Municipal – Nixon
Duarte Muniz Ferreira, residente e domiciliado nesta Cidade de Iaçu, neste ato denominado CONTRATANTE e a empresa:
......................, situado no ........................, em ....................., inscrito no CNPJ/MF sob o nº .....................................,
representado neste ato pelo Sr (a)........................, portador(a) do RG nº ........................... e CPF nº ....................,
doravante denominado CONTRATADO, têm justos e contratados o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Seleção das melhores propostas para Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada
no fornecimento de material de limpeza atendendo ás necessidades das Secretarias e F
UNDOS
Municipal
vinculados a este Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme informações constantes deste Edital.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1 Fica estipulado em R$000.000,00 (XXXXXX) o valor total a ser pago à CONTRATADA pela CONTRATANTE.
2.2 O pagamento será efetuado por ordem bancária até o 10º (décimo) dia útil a contar da data de emissão do atesto na
Nota Fiscal/Fatura por Empregado designado pela Área competente da Prefeitura Municipal como Gestor do contrato.
2.3 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação
da nota fiscal/fatura será suspensa para que a CONTRATADA tome as providências necessárias à sua correção. Passará a
ser considerada para efeito de pagamento a data de reapresentação do documento em questão, corrigido e atestado.
2.4 O preço global a ser pago à CONTRATADA será fixo e irreajustável, incluindo todas as despesas tais como: as
correspondentes à mão-de-obra, aquisição e transportes de materiais, utilização de máquinas e equipamentos, tributos,
emolumentos, seguros - inclusive contra acidentes de trabalho, encargos sociais e trabalhistas de qualquer natureza.
2.5 Não será aceita cobrança posterior de qualquer tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado após a
data de abertura da licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto deste contrato, na forma da lei.
2.6 Em nenhuma hipótese o CONTRATANTE pagará serviços adicionais executados pela CONTRATADA, que não tenham
sido prévia e expressamente autorizados, através de termo aditivo.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE ENTREGA E DA VIGÊNCIA
3.1 Os Materiais, objetos do Edital do Pregão Presencial/SRP nº 026-2021, deverão ser entregues no endereço indicado
na Autorização de Fornecimento, em dia de expediente, no ato do recebimento da respectiva Autorização de
Fornecimento.
3.2. Os Materiais serão rejeitados quando não atenderem às condições estabelecidas no Edital do Pregão Presencial/SRP nº
026-2021 e seus anexos e na proposta apresentada pelo Licitante Vencedor.
3.3. Os Materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura, onde constem o número da nota fiscal, o
número de série e o período de validade, conforme o caso, a data de emissão, a descrição básica e o período da garantia,
que terá seu início a contar da data do atesto na Nota Fiscal/Fatura.
3.4. O recebimento do material será processado por Servidor designado pelo Município de Iaçu, que terá a
responsabilidade de fiscalizar e acompanhar a entrega, realizar os testes que se fizerem necessários para aceitar ou
rejeitar os materiais entregues, efetuando o respectivo atesto na Nota Fiscal/Fatura.
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3.4.1.Para efetuar os testes que se fizerem necessários e efetuar o atesto na Nota Fiscal/Fatura o servidor a que se refere
o subitem 3.4 desta Cláusula adotará o prazo de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data de recebimento
dos materiais nas dependências da Prefeitura Municipal de IAÇU/BA.
3.5. No caso de rejeição dos materiais, o Servidor designado nos termos do subitem 3.4 desta Cláusula, emitirá Termo de
Rejeição com análise do problema e indicará a penalidade a ser aplicada, caso caiba, e o prazo em que o Licitante Vencedor
deverá substituir os produtos rejeitados por outros que atendam plenamente às exigências do Edital, no prazo de 24 horas,
a contar da data de recebimento da comunicação efetuada pelo Município, devendo o novo material ser entregue sem
qualquer ônus para esta última, condicionado ao saneamento da situação a sua aceitação.
3.6. Quaisquer prazos inerentes à prática de atos por parte do Município ou que não possam ser considerados como de
responsabilidade do Licitante Detentor da Ata, não serão considerados para efeito da contagem do prazo máximo para
entrega dos produtos, objeto deste contrato.
3.7 O prazo de vigência deste contrato será de _____, contados a partir da assinatura do mesmo, podendo ser prorrogado
por igual período.
CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAL
4.1 Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto deste contrato correrão à conta do:
Unidade: ......................................................
Elemento: ....................................................
Projeto: ........................................................
4.2 A dotação do contrato ocorrerá no exercício de 2021 e correspondente nos exercícios subsequentes.
CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
5.1 Manter durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
a) Apresentar durante a execução da Ata de Registro de Preços, se solicitado, documentos que comprovem estarem
cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
b) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas entre o contratado e seus empregados;
c) Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução da Ata de Registro de Preços;
d) No caso de não haver a disponibilidade de algum item, deverá a CONTRATADA notificar a CONTRATANTE com
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
e) Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências da Prefeitura Municipal;
f) Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da Prefeitura Municipal, ou ainda a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante fornecimento do material, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento pela Prefeitura Municipal;
g) Efetuar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto, no prazo assinado pela Administração
da Prefeitura Municipal;
h) Comunicar à Administração da Prefeitura Municipal qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos
solicitados;
i) Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do fornecimento
do material contratado, exceto quando isso ocorrer por exigência da Contratante ou ainda por caso fortuito ou força
maior, circunstâncias devidamente comunicadas à contratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua
ocorrência;
l) Fornecer os produtos em conformidade com as quantidades e características estabelecidas no Anexo I deste Edital,
devendo os materiais ser entregues no Município de IAÇU/BA, no endereço expresso na Autorização de Fornecimento;
m) Apresentar, quando solicitado, documento que comprove a procedência e qualidade do material;
n) Iniciar o fornecimento no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados a partir do recebimento da Autorização de
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Fornecimento;
o) Entregar os materiais em perfeito estado para uso, sem avarias de qualquer tipo, sob pena de devolução.
CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
6.1 Permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às dependências da Prefeitura Municipal para a entrega dos
materiais adquiridos;
6.2 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da licitante
vencedora;
6.3 Solicitar a troca dos materiais que não atenderem às especificações do objeto;
6.4 Efetuar todos os pagamentos nas condições pactuadas.
CLÁUSULA SETIMA – DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE
7.1 Fica estabelecido que, na hipótese de a CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição deste
contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigi-la em oportunidades
futuras.
CLÁUSULA OITAVA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
8.1 O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em parte sem
previa e expressa anuência da CONTRATANTE.
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES
9.1 Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas as seguintes sanções, graduadas
conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio processo administrativo,
garantida a ampla defesa e o contraditório:
9.1.1 Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.
9.1.2 Multa por atraso imotivado do fornecimento do bem, nos prazos abaixo definidos:
a) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura do fornecimento do bem;
b) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha havido o cancelamento da nota de empenho ou documento
correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura do fornecimento do bem;
c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente:
20% sobre o valor da fatura do fornecimento do bem.
9.1.3 Suspensão nos prazos abaixo definidos:
a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15 (quinze) dias;
b) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito da
Administração Pública Municipal.
9.1.4 Suspensão de até 11 (onze) meses e multa sobre o valor do contrato, a depender do prejuízo causado à
Administração Pública Municipal, quando:
a) não atender às especificações técnicas e os quantitativos estabelecidos no contrato: multa de 10% a 20%;
b) paralisar o fornecimento do bem, sem justa causa e prévia comunicação à Administração: multa de 10% a 20%;
c) adulterar ou alterar substancias e características: físicas, químicas ou biológicas do bem fornecido: multa de 20%;
d) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, material falsificado, furtado, deteriorado ou danificado: multa de 20%.
9.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal quando o licitante
incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas na cláusula 9.1.3 e 9.1.4.
9.2 A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal esteja em vigor,
impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o cumprimento da
penalidade que lhe foi imposta.
9.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
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penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da penalidade aplicada.
9.4 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão deduzidas do
valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o
contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério do Município.
9.5 Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado responderá pela sua diferença, a qual
será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, cobrada judicialmente.
9.6 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da infração cometida
pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não impedindo que a Administração
rescinda unilateralmente o contrato.
9.7 As sanções previstas na cláusula 9 deste contrato são de competência exclusiva do Município, permitida a delegação
para a sanção prevista na cláusula 9.1.1, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias
da abertura de vistas.
9.8 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após prévio
processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação administrativa à Contratada,
sob pena de multa.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
10.1 O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei Federal 8.666/93, com as
consequências indicadas no artigo 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela lei e neste contrato.
10.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurando o direito à prévia
e ampla defesa.
10.3 No caso de rescisão deste contrato, a CONTRATADA receberá apenas o pagamento do bem já entregue e aprovado
pelo CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO
11.1 A CONTRATANTE, fica investida dos mais amplos poderes para fiscalizar toda a entrega do bem, impugnando
quaisquer erros ou omissões que considere em desacordo com as obrigações da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 Serão partes integrantes deste contrato:
a) Edital e Anexos
b) Proposta de Preços da CONTRATADA.
12.2 Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito, devendo as correspondências
encaminhadas pela CONTRATADA serem protocoladas, pois só dessa forma produzirão efeito.
12.3 Aos casos não previstos neste instrumento, aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
13.1 Fica eleito o foro da Cidade de Iaçu, Estado da Bahia, como o competente para dirimir questões decorrentes do
cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim, justos e contratados, assinam as partes este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.
Iaçu,
de
de _____
_____________________________________
Prefeitura Municipal de Iaçu
Contratante
_____________________________________
Contratada
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