ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Av. Manoel Novais nº 735, Centro, Telefone: (75) 3261
3261-2315
Serrinha – Bahia

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021
Objeto: Seleção das melhores Propostas de Preço para contratação de empresa para
futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos de informática para a
Câmara Municipal de Serrinha – Bahia, através do Sistema de Registo de Preços,
conforme especificações constantes neste Edital e Anexos.
RECIBO DE CONHECIMENTO DE EDITAL
(Devolução obrigatória no conhecimento do Edital)
RazãoSocial:
CNPJNº
Endereço:
Email:
Cidade:
Estado:
Telefone:
Representante/PessoaparaContato:
CPF:
RG Nº:
.
Obtivemos,
através
do
endereço
eletrônico
https://www.indap.org.br/cad.php?redir=true&estado=Bahia&categoria=Serrinha&
https://www.indap.org.br/cad.php?redir=true&estado=Bahia&categoria=Serrinha&pala
vra=C%E2mara&pg=buscar#
vra=C%E2mara&pg=buscar#ou http://camaraserrinha.ba.gov.br/o
o Edital da Licitação da
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
Nº001/2021.
,
de
de2021.

Senhor Licitante,
Visando
o comunicação futura entre esta entidade essa empresa, solicito de Vossa
Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter departamento de
Licitações, através do telefone: 75
75- 3261-2315 ou por e-mail copel.cms@gmail.com
A não remessa do recibo exime aPregoeira da comunicação de eventuais
eventua retificações
ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações
adicionais.
Serrinha – BA, 23 de fevereiro
fevereirode 2021.

KARLA VILANE OLIVEIRA SOUZA
Pregoeira
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ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Av. Manoel Novais nº 735, Centro, Telefone: (75) 3261
3261-2315
2315
Serrinha – Bahia

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021
01/2021
I - REGÊNCIA LEGAL
Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, Lei
Complementar n.º 123, 14/12/2006, Lei Municipal nº 788, de 27/05/2009,
/2009, Decreto Municipal nº
05/2021, de 16/02/2021, e alterações
alteraçõesposteriores de toda a legislação referida.
II - ÓRGÃO INTERESSADO
Câmara Municipal de Serrinha
Serrinha.
III - PROCESSO ADMINISTRATIVO
PA 021/2021
IV -MODALIDADE
Pregão Presencial nº 001/2021

V -SISTEMA
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

VITIPODELICITAÇÃO/CRITÉRIODEJULGA
MENTO
Menor Preço
VIII -RESERVA
RESERVA DE QUOTA ME/EPP

VII – FORMA DEFORNECIMENTO
Parcelada

☐ Sim ☒Não

☐ SIM ☒NÃO

☒ Sim ☐ Não

IX - EXCLUSIVAME/EPP

X - CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Menor Preço por Item
XI - OBJETO
Constitui-se
se objeto desta licitação a contratação de empresa para futura e eventual aquisição de
materiais e equipamentos de informática para a Câmara Municipal de Serrinha – Bahia, conforme
especificaçõesconstantes neste Edital e Anexos.
XII - LOCAL E DATA PARA O RECEBI
RECEBIMENTO
MENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS
RELATIVOS À HABILITAÇÃO E INÍCIO DAABERTURA DOS ENVELOPES.
DATA E HORÁRIO: 11/03/20
/2021, às 10h00min
LOCAL: Sala de Licitações, na Sede da Câmara Municipal, na Av. Manoel Novais nº 735, Centro,
Serrinha – Bahia, CEP 48.700--000
XIII - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente desta Licitaç
Licitação será atendida com recursos da Câmara Municipal
Munic
de Serrinha,
consignadas na Unidade Câmara Municipal, informadas nas Dotações constantes da Minuta
Contratual.
XIV - PRAZO DE VIGÊNCIA DAATA
12 (doze) meses

XV -AMOSTRA/DEMONSTRAÇÃ
AMOSTRA/DEMONSTRAÇÃO

☐ Não ☒Sim

XVI - 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 Diretor de Departamento de Licitações e Compras e sua Equipe de Apoio,
diariamente, das 08h00min às 14h00min,naSededaCâmaraMunicipal,na
14h00min,naSededaCâmaraMunicipal,naAv.
Av. Manoel Novais nº 735,
Centro, Serrinha – Bahia, CEP 48.700
48.700-000,peloTelefone: (75) 3261-2315
2315 ou pelo e-mail:
copel.cms@gmail.com.
XVII - AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS
AUTORIDADE COMPETENTE: Alexandro dos Reis Menezes.
PREGOEIRA RESPONSÁVEL: Karla Vilane Oliveira Souza.
ATO DE DESIGNAÇÃO: Portaria nº 0002, 04/01/2021.
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ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Av. Manoel Novais nº 735, Centro, Telefone: (75) 3261
3261-2315
Serrinha – Bahia

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021
A Câmara Municipal de Serrinha, por intermédio d
daPregoeira
Pregoeira, designada pela
Portaria nº 002, 04/01/20
/2021, publicada no Diário Oficial do Poder Legislativo,
Legislativo levam
ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e,
subsidiariamente, da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, Lei Complementar n.º 123,
14/12/2006, Lei Municipal nº 788, de 27/05/2009, Decreto Munici
Municipal nº 05/2021, de
16/02/2021, e alterações posteriores de toda a legislação referida, farão realizar
licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço, para seleção de
proposta visando à contratação de empresa para futura e eventual aquisição de
suprimentos e equipamentos
mentos de informática para a Câmara Municipal de Serrinha –
Bahia, de acordo com as condições e especificações estabelecidas neste Edital e seus
Anexos.
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL
DATA E HORÁRIO: 11/03/2021, às 10h00min.
LOCAL: Sala de Licitações, na Sede da Câmara Municipal, na Av. Manoel Novais nº 735,
Centro, Serrinha – Bahia, CEP 48.700
48.700-000, Serrinha – Bahia.

Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura
dos envelopesreferentes
tes a esta Licitação realizar
realizar-se-ão
ão no primeiro dia útil de
funcionamento da Câmara Municipalque se seguir.
SEÇÃO I - DO OBJETO
1. O objeto da presente licitação é a Seleção das melhores Propostas de Preço para

aquisição de materiais e equipamentos de informática para atender a necessidades da
Câmara Municipal de Serrinha, através do Sistema de Registo de Preços, de forma
parcelada, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e
seusanexos.
2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Edital e as

especificações técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo I, o licitante
deverá obedecer a esteúltimo.
SEÇÃO II - DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
3. O órgão participante e gerenciador ser
será
á a Câmara Municipal de Serrinha.

SEÇÃO III - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Av. Manoel Novais nº 735, Centro, Telefone: (75) 3261
3261-2315
Serrinha – Bahia
3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do
certame licitatório,
atório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas na Lei Federal nº 8.666, de 1993 e no Decreto Municipal nº 06, 16 de
fevereiro 2021.
3.2. De acordo com o art. 22º do Decreto nº 06/2021, de 16/02/2021 é permitida a
adesão à ata de registro de preços por órgãos ouentidades.
3.3. Caberá ao fornecedor 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 anteriormente assumidas com o
órgão gerenciador e órgãos participantes.
3.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.
3.5. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo
do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não
participantes que eventualmente aderirem.
3.6. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança
do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em rel
relação as suas
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
3.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá
efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade
da Ata de Registro
istro de Preços.
3.7.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a
prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência
da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.
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CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Av. Manoel Novais nº 735, Centro, Telefone: (75) 3261
3261-2315
Serrinha – Bahia
3.8. 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 geren
gerenciador e órgãos participantes.
3.9. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a Câmara Municipal
de Serrinha não está obrigada a solicitar os fornecimentos objeto da presente
licitação, podendo fazê-lo
lo através de outra licitação quando julgar cconveniente, 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.
SEÇÃO IV - DA DESPESA
4. Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação

orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro
instrumento hábil.
SEÇÃO V - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
5. 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.
5.1. Como requisito para participação neste Pregão
Pregão,, o licitante deverá manifestar,
através de declaração própria, preferencialmente, no modelo sugerido pelo Edital,
que está ciente e concorda com as condições previstas neste edital e seus anexos e
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definid
definidos na Seção “DA
HABILITAÇÃO”.
5.2. Não poderão participar deste Pregão:
5.2.1. Empresário
mpresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com a
Câmara Municipal de Serrinha, durante o prazo da sanção aplicada;
5.2.2. Empresário
mpresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação;
5.2.3. Empresário
mpresário impedido de licitar e contratar com a União, durante o prazo da
sanção aplicada;
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5.2.4. Empresário
mpresário proibido d
dee contratar com o Poder Público, em razão do disposto
no art.72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98;
5.2.5. Empresário
mpresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da
Lei nº 8.429/92;
5.2.6. Quaisquer
uaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº
8.666/93;
5.2.6.1. Entende-se
se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº
8.666/93 a participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no
mencionado dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu
conhecimento
ecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo
licitatório.
5.2.7. Sociedade
ociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
5.2.8. Empresário
mpresário cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível
com o objeto deste Pregão;
5.2.9. Empresário
mpresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial,
recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;
5.2.10. Sociedades
ociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas
aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que
utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;
5.2.11. Cooperativa
ooperativa de mão de obra, conforme disposto no art. 5 da Lei n.º 12.690, de
19 de julho de 2012.
5.3. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a
inabilitação do licitante.
5.4. Não será aceita, em hipótese alguma, a participação de interessada retardatária,
a não ser como ouvinte.
SEÇÃO VI – DAS JUSTIFICATIVAS PELA NÃO UTILIZAÇÃO DE PREGÃO
ELETRÔNICO E DE EXCLSUSIVIDADE PARA MICROMEPRESA E EMPRESA
DE PEQUENO PORTE
6.1. NÃO UTILIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
6
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6.1.1. Neste Município o Pregão Eletrônico ainda não se encontra regulamentado e
nem a Equipe capacitada para desenvolvê-lo,
lo, razão pela qual a Administração opta
pela realização do Pregão, sob a forma Presencial.
6.1.2. No presente caso, o Pregão Presencial foi a forma escolhida em razão da
possibilidade de discussão dos preços ofertados de maneira mais célere e efetiva,
além da possibilidade de ampliação do universo de participantes, que no caso do
Sistema Licitações. E devem estar cadastrados e arcar com custos junto ao Banco do
Brasil, o que não ocorre no presente caso que o acesso e participação não exige
qualquer
quer desembolso do interessado. No caso do Comprasnet – Governo Federal
também seria exigido cadastro prévio o que não é necessário na forma presencial.
6.2. EXCLSUSIVIDADE PARA MICROMEPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
6.2.1. O objeto será adquirido por lote, conformee orientação da área técnica da
Câmara Municipal.
6.2.2. O Art. 49 da Lei Complementar Federal nº 123/2006, e artigo 15 da LC 788/2009
que institui a Lei Geral Municipal da Microempresa e da Empresa de Pequeno Po
Porte
de Serrinha, que poderá ser excepcionada a reg
regra
ra do art. 47 e 48 da citada Lei
Complementar, toda vez que o tratamento diferenciado e simplificado para as
microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração
pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado.
6.2.3. No presente caso, a ampla disputa representará maior economia para a
Administração.
SEÇÃO VII – DO CREDENCIAMENTO
7. O licitante, ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no
preâmbulo
o deste Edital, apresentar
apresentar-se aPregoeira para efetuar seu credenciamento
como participante deste Pregão, munido da sua carteira de identidade, ou de outro
documento equivalente, e do documento que lhe dê poderes para manifestar
manifestar-se
durante a sessão pública em nome do licitante, preferencialmente no modelo do
Anexo III deste Edital.
7.1. O licitante ou o seu representante que não se credenciar ou não comprovar seus
poderes estará impedido de apresentar lances, formular intenção de recurso ou
manifestar-se,
se, de qualquer forma, durante a sessão.
7.2. Considera-se
se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos
7
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termos do estatuto ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou
particular com firma reconhecida, ou documento equivalente.
7.3. O estatuto, o contrato social ou o registro co
como
mo empresário individual,
individual devem
ostentar a competência do representante do licitante para representá
representá-lo perante
terceiros.
7.4. O instrumento de procuração público, ou particular com firma reconhecida, deve
ostentar os necessários poderes para formulação de pr
propostas
opostas e para a prática de
todos os demais atos inerentes ao certame, devendo vir acompanhado dos
documentos de constituição da empresa ou do registro como empresário individual.
7.5. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.
7.6. Serão verificados em consulta “on line” durante a sessão deste Pregão, pelos
membros
da
Equipe
de
Apoio,
no
Portal
da
Transparência
(www.portaltransparencia.gov.br
(www.portaltransparencia.gov.br))
e
no
Portal
do
CNJ
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.phd
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.phd))
as
declarações
apresentadas pelo Licitante sobre a inexistência de registros no Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas, man
mantido
tido pela Controladoria Geral da União – CGU
e de Improbidade Administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por
Ato de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, em
atenção ao art. 97, caput e parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993, c/c o art. 12 da
Lei nº 8.429, de 1992 (Acórdão nº1.793/2011 – Plenário TCU).

7.7. A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento,
bem assim o não comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão
sessão,
não inviabilizará a participação do (s) licitante (s) no certame.
7.8. Caso não tenha interesse em participar da fase de lances, o proponente pode
remeter os envelopes ao órgão ou entidade que promove a licitação pela melhor
forma que encontrar, inclusive po
porr via postal ou outro meio eficaz de protocolo.
7.9. 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 (1 ou 2), o respectivo envelope será entregue ao licitante que
estará autorizado a abri--lo e retirá-lo, lacrando-o em seguida, uma vez que o citado
documento se encontra no recinto, com o intuito de ampliar a disputa.
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7.10. Recomenda-se
se que todos os representantes dos licitantes permaneçam na sessão
até a conclusão dos procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva, so
sob pena de
decadência do direito ao recurso.
7.11. Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficarão à
disposição dessas empresas 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 denegados os
recursos interpostos), após o que serão destruídos pela Comissão Permanente de
Licitação.
7.12. Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da prop
proposta, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pel
pelaPregoeira
Pregoeira.
7.13. Os documentos apresentados para o certame deverão atender às formalidades
previstas no Artigo 32 da Lei Federal nº 8.666/93, ficando desautorizada a Comissão
autenticar quaisquer documentos das licitantes no ato de abertura da licitação, sem
prejuízo da possibilidade
ssibilidade de se realizar as diligências facultadas a Pregoeira,
conforme disposição do art. 43, § 3º da Lei nº 8.666/93.
7.14. Os documentos públicos eletrônicos produzidos com a utilização de processo
de certificação disponibilizada pela ICP
ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº
2.200-2,
2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em
relação aos signatários, dispensando
dispensando-se
se o envio de documentos originais e cópias
autenticadas em papel.
7.15. Quaisquer documentos poderão ser autentica
autenticados pelaPregoeira
Pregoeira, membro da
Equipe de Apoio ou servidor designado para esse fim, até o último dia útil que
anteceder a data marcada para abertura do certame, mediante agendamento pelo
telefone: (75) 3261-2315 (Acórdão 4877/2013
4877/2013-Primeira
Primeira Câmara, TC 037.840/2012-6).
037.840
7.16. Serão autenticados cópias simples, mediante apresentação dos originais, não
sendo aceito nenhum outro tipo de cópia para realização da autenticação
autenticação, ou seja,
cópia já autenticada para autenticar cópia simples.
7.17. Concluída a fase de credenciamento
credenciamento,, o Licitante deverá apresentar declaração
dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos da habilitação, em
atendimento ao inciso VII do art. 4º da Lei nº.10.520 de 2002, conforme modelo
constante em anexo (Anexo IV) deste Edital.
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7.18. Em seguida, os licitantes
citantes deverão entregar aPregoeira os envelopes da proposta
de preços e dos documentos de habilitação, não sendo mais aceitas novas propostas.
SEÇÃO VIII – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
8. A abertura da sessão públ
pública deste Pregão, conduzida pelaPregoeira
Pregoeira, ocorrerá no
local, na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edita
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 doss demais atos inerentes ao certame.
8.1. A abertura da presente licitação dar
dar-se-á
á em sessão pública, na data, horário e
local indicado no preâmbulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante,
após a fase de credenciamento,
enciamento, deverá apresentar aaPregoeira
Pregoeira os seguintes
documentos:
a. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, conforme Modelo
Anexo previsto neste Edital;
b. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, quando for o caso,
sob pena de não usufruir do tratamento dif
diferenciado
erenciado previsto na Lei Complementar
nº 123, de 2006, conforme Modelo Anexo previsto neste Edital;
c. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo anexo ao
edital;
d. Envelopes da proposta de preços e da documentação de habilitação, separados,
fechados e rubricados no fecho, opacos, contendo em suas partes externas e frontais,
em caracteres destacados, os seguintes dizeres:
ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021
(RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO LICITANTE)

ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE
SERRINHA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021
(RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO LICITANTE)

8.2. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio
similar de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até
10
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1 (uma) hora antes da abertura da sessãopública.
8.2.1. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser aacondicionados
condicionados em invólucro
único, endereçado diretamente à Comissão, com a seguinteidentificação:
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021
(RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO LICITANTE)
DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

8.2.2. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não
gerarão efeitos comoproposta.
8.2.3. A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em
qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de
2006, não poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e,
portanto, não deverá apresentar a respectiva declaração.
8.2.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o
licitante às sanções previstas nesteEdital.
8.3. A sessão pública poderá serreaberta:
8.3.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores
à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que deledependam.
8.3.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não
comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa delances.
8.4. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanh
acompanhar a
sessão reaberta;
8.5. O licitante subsequente, sendo respeitad
respeitada
a a ordem de classificação, e
observadas as regras de desempate
desempate, será convocado tendo por base o próprio preço
que ofereceu na sessão delances;
8.6. O direito de preferência garantido às microempresas, empresas de pequeno
11
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porte e equiparados deverá ser recalcu
recalculado levando-se
se em consideração o lance
apresentado
tado pelo licitante subsequente;
8.7. Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir
abrir-se-á
novo prazo recursal, nos termos da Seção “DOS RECURSOS”, prosseguindo
prosseguindo-se,
normalmente, com as demais fases previstas neste
nesteEdital;
8.8. A convocação poderá ser por meio ee-mail, ou, ainda, fac-símile,
símile, de acordo com
a fase do procedimentolicitatório;
licitatório;
8.9. A convocação feita por ee-mail ou fac-símile dar-se-á
á de acordo com os dados
contidos no Cadastro de Forne
Fornecedores,
cedores, sendo da responsabilidade do licitante
manter seus dados cadastrais atualizados.
SEÇÃO IX – DO TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS
EQUIPARADOS.
9. No caso de participação de microempresas, empresas de pequeno porte ou
equiparados, será observado o disposto na Lei Complementar nº 123/06,
notadamente os seus arts. 42 a49.
9.1. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP
dar-se-áá nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de
Pequeno
no Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/06.
9.2. No caso de participação de sociedade cooperativa com receita bruta igual ou
inferior a R$ 4.800.000,00, em conformidade com as disposições do art. 34 da Lei nº
11.488/07 e do art. 3º, § 4º, VI da Lei C
Complementar
omplementar nº 123/06, a sociedade
cooperativa receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar nº
123/06 às ME/EPP.
9.3. O empresário individual enquadrado nos limites definidos pelo art. 3º da Lei
Complementar nº 123/06 receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei
Complementar nº 123/06, àsME/EPP.
9.4. A fruição dos benefícios licitatórios determinados pela Lei Complementar nº
123/06 independe da habilitação da ME/EPP ou equiparado para a obtenção do
regime tributáriosimplificado.
9.5. Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei
12
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Complementar nº 123/06, e não possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4º do
artigo citado, deverão apresentar declaração que cumprem os requisitos legais para a
qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando
aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida
Lei Complementar nº123/06.
9.6. Até a data e horário marcados para abertura da sessão, a licitante deverá
comprovar
var o seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, mediante apresentação de Declaração de Enquadramento ou Certidão
expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa nº 103 de 30 de
abril de 2007, expedida pelo Departamen
Departamento
to Nacional de Registro de Comércio–
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.
9.7. A não apresentação da declaração de ME/EPP ou documento equiparado
importará na renúncia ao tratamento consagrado na Lei Complementar nº 123/06.
SEÇÃO X – DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE “A”
10. 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
roposta de Preços, endereçada aaPregoeira com indicação dos elementos
aseguir:
RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA LICITANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 021/2021.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO
ENVELOPE “A”- PROPOSTA DE PREÇOS

10.1. A proposta de preços deverá ser apresentada na forma do Anexo VIII deste ato
convocatório, redigida em papel timbrado da licitante, por meio informatizado, de
forma clara e inequívoca, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita
observância às especificações contidas neste edital, assinada a última folha e
rubricada nas demais pelo seu titular ou representante legal da licitante,
devidamente identificado, nela constando,obrigatoriamente:
10.1.1. Razão Social, carimbo do CNPJ, telefone/fax/contato da empresa;
10.1.2. Prazo da Proposta;
10.1.3. Valor Unitário, Valor Total do(s) item(ns) para o qual concorre e Valor Total
13
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da proposta.
10.2. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do
cumprimento
rimento das disposições nela contidas, assumindo o proponente o compromisso
de executar os fornecimentos, bem como executar os serviços necessários, em
quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo,
quando requerido, suasubs
suasubstituição.
10.3. A proposta apresentada deverão incluir todas e quaisquer despesas necessárias
para fornecimento do objeto desta licitação e todos os acessórios para a instalação,
tais como tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fret
fretes,
seguros, treinamento e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado
corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto licitado, não cabendo
quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar
revisão de preços
os por recolhimentos determinados pela autoridadecompetente.
10.4. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos
variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá
complementá-los, caso o
previsto inicialmentee em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao
objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de1993.
10.5. O preço é fixo e irreajustável, com no máximo duas casas decimais
decimais, observadas
as disposições contidas
das na Lei Federal nº 8.666/93.
10.5.1.O preço ofertado deverá ter no máximo duas casas decimais.
10.5.2.Ocorrendo divergência entre os valores, prevalecerão os descritos por extenso.
Ocorrendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o valor unitário.
10.6. Prazo de validade de proposta não inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos da
data de apresentação.
10.7. O prazo da contratação será fixado no Contrato firmado durante a vigência da
Ata de Registro de Preços. O Contrato poderá ser prorrogado caso necessário,
observadas as disposições contidas no artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e
demais alterações vigentes.
10.8. O fornecimento deverá ocorrer no prazo de 02 (dois) úteis ou outro estabelecido
14
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no Termo de Referência, contados da entrega da Autorização de Fornecimento.
10.9. A licitante poderá incluir em sua proposta dados de caráter exclusivamente
técnico sobre o material ofertado, bem como informações que não constem em sua
amostra, entretanto, necessárias ao julgamento objetivo, conforme especificações dos
materiais solicitados.
10.10. Não será aceita cobrança posterior de qualquer acréscimo, mesmo decorrente
de tributo ou obrigação acessória, salvo se alterado ou criado após a data de abertura
desta licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto desta licitação, na
forma da Lei.
10.11. Os tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais e custos
que sejam devidos em decorrência direta ou indireta do objeto desta licitação, serão
de exclusiva
siva responsabilidade do Licitante, assim definido na Norma Tributária,
neste caso, a licitante.
10.12. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
SEÇÃO XI – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
11. APregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam
omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar ojulgamento.
11.1. A desclassificação d
dee proposta será sempre fundamentada e registrada emAta.
11.2. APregoeira classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que
tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez
por cento), relativamente à de menor preço, pa
para
ra participação na fase delances.
11.2.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços
nas condições definidas no subitem anterior, aPregoeira classificará as melhores
propostas subsequentes, até o máximo de três, para que seus autor
autores participem dos
lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos.
11.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo
em sentido contrário, levado a efeito na fase deaceitação.
SEÇÃO XII – DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
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12. Serão automaticamente desclassificadas as propostas dos Licitantesque:
12.1. não atenderem a todas as exigências contidas neste ato convocatório, sejam
omissas, vagas ou que apresentem irregularidades capazes de dificultar ojulgamento;
12.2. apresentarem vantagens baseadas nas ofertas de outro(s) Licitante(s), de valor
zero ou manifestamente inexequíveis, nos termos do art. 48, inciso II e seus
parágrafos,
rafos, da Lei nº 8.666, de 1993;
12.3. estejam suspensos, impedidos ou que tenham sido declarados inidôneos para
licitar e/ou
/ou contratar com quaisquer órgãos ou entidades da Administração Pública
Federal, Estadual ou Municipal, bem como de quaisquer dos poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios;
12.4. apresentarem preços com valores globais superiores de mercado ou com preços
manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter
demonstrado sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os
custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de
produtividade
idade
são
compatíveis
com
a
execução
do
objetodocontrato,condiçõesestasnecessariamenteespecificadasnoatoconvocatóriodalic
itação.
12.5. Na hipótese de dúvidas sobre a inexequibilidade da Proposta, aPregoeira
poderá solicitar ao Licitante a demonstração da exequi
exequibilidade
bilidade dos preços propostos
e as respectivas justificativas que comprovem que os preços são compatíveis com o
objeto licitado, o Licitante deverá atender a esta solicitação no prazo máximo e
improrrogável de 24 (vinte e quatro)horas.
12.6. No caso de desclassificação de todas as propostas, aPregoeira
Pregoeira convocará os
Licitantes para, no prazo de 08 (oito) dias úteis, apresentarem novas propostas,
escoimadas das causas de sua desclassificação.
12.7. Os envelopes contendo os documentos das empresas des
desclassificadas
classificadas ficarão à
disposição dessas empresas 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 deneg
denegados os
recursos interpostos), após o que serão destruídos pel
pelaPregoeira e Equipe deApoio.
SEÇÃO XIII – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
13.

Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, aPregoeira
Pregoeira dará início à
16

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Av. Manoel Novais nº 735, Centro, Telefone: (75) 3261
3261-2315
Serrinha – Bahia
etapa de apresentação de lances verbais pelos li
licitantes,
citantes, que deverão ser formulados
de forma sucessiva, em valores distintos edecrescentes.
13.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor poritem.
13.2. APregoeira convidará individualmente os licitantes classificados, de forma
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de
maior preço e os demais, em ordem decrescente devalor.
13.3. Somente serão admitidos lances verbais cujos val
valores
ores 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
lugar;
13.4. APregoeira poderá estabelecer, na fase de lances, um degrau mínimo pa
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.
13.5. Quando for constatado o oferecimento de lances com variação insignificante,
aPregoeira 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.
13.6. 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.
13.7. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pel
pelaPregoeira
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço
por ele apresentado, para efeito de ordenação das propostas.
13.8. Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante
microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), será observado o disposto
nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto nº 8.538, de 06/10/2015
06/10/2015.
13.9. APregoeira identificará os preços ofertados pelas ME/EPP participantes que
sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, desde que a
primeira colocada não seja uma ME/EPP.
13.10. As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão
consideradas empatadas com a primeira colocada e o licitante ME/EPP melhor
classificado terá o direito de apresentar uma última oferta para desempate,
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obrigatoriamente abaixo da primeira colo
colocada,
cada, no prazo máximo de 5 (cinco)
minutos.
13.11. Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para
o exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido no subitem anterior.
13.12. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no
referido intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio para definir qu
qual das
licitantes primeiro poderá apresentar nova oferta, conforme subitens acima.
13.13. Havendo êxito neste procedimento, a ME/EPP assumirá a condição de melhor
classificada no certame, para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo sido a
melhor oferta inicial
nicial apresentada por ME/EPP, ou ainda não existindo ME/EPP
participante, prevalecerá a classificação inicial.
13.14. Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a
classificação final dos licitantes, será cabível a negociação de preço ju
junto ao
fornecedor classificado em primeiro lugar.
13.15. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público,
para o qual os licitantes serão convocados.
13.16. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, aPregoeira poderá
negociar com o licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste
Edital.
13.17. Após a negociação do preço, aPregoeira iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.
SEÇÃO XIV – DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
14.1. APregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à
compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua
exequibilidade, bem como qu
quanto
anto ao cumprimento das especificações doobjeto.
14.2. Os preços não poderão ultrapassar o valor máximo da contratação informados
antes da abertura dos envelopes, como meio de garantir a maior vantajosidade para a
18
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AdministraçãoPública.
14.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucropretendida.
14.4. Erros no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a
desclassificação da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a
necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é
suficiente para arcar com todos os custos da contratação. Consiste em hipótese
possível de ser diligenciada a modificação da marca por desaprovação daamostra.
14.5. APregoeira também poderá solicitar ao licitante que apresente documento
contendo o detalhamento da proposta, para fins de verificação de sua exequibilidade,
sob pena de não aceitação da proposta.
14.6. Será desclassificada a proposta finalque:
14.6.1. Contenha vícios oui
ouilegalidades;
14.6.2. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo deReferência;
14.6.3. Apresentar preços unitários incompatíveis com os preços dos insumos e
salários
de
mercado,
acrescidosdosrespectivosencargos,observadososprincípiosdarazoabilidadeedapropor
cionalidade;
14.7. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a
materiais
is e instalações de propriedade da licitante,, para os quais ela renuncie à
parcela ou à totalidade deremuneração.
14.8. Também será desclassificada a proposta finalque:
a. Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que,
comprovadamente,
te, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da
contrataçãopretendida;
b. Não vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preç
preço e à
produtividade apresentada.
14.8.1. Os licitantes com oferta de preços próximos ou inferiores ao mínimo deverão
comprovar sua exequibilidad
exequibilidade, sob pena de desclassificação;
14.8.2. A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da planilha de
custos, desde que não contrariem instrumentos legais, não caracteriza motivo
suficiente para a desclassificação da proposta
proposta;
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14.8.3. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na
forma do §3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para efeito de ccomprovação de sua
exequibilidade, podendo adotar, o
outros
utros procedimentos previstos na legislação
vigente;
14.9. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.
14.10. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da
média dos preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não
for flagrante e evidente, não sendo possíve
possívell a sua imediata desclassificação, será
obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da
proposta.
14.11. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
apresentados, aPregoeira
Pregoeira suspenderá a sessão, informando a nova data e horário
para sua continuidade.
14.12. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for
desclassificada, aPregoeira
Pregoeira examinará a proposta subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma propo
proposta que
atenda ao Edital.
14.12.1. Nessa situação, aPregoeira poderá negociar com o licitante para que seja
obtido preço melhor.
14.13. No julgamento das propostas, aPregoeira poderá sanar erros ou falhas que não
alterem sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessível a todos, atribuindo
atribuindo-lhes
lhes validade e eficácia para fins de classificação.
14.14. APregoeira poderá solicitar parecer de técnicos pertencent
pertencentes ao quadro de
pessoal do TCU ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para
orientar sua decisão.
14.15. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
14.16. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais
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falhas apontadas pelaPregoeira
Pregoeira.
14.17. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar
sua condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.
SEÇÃO XV – DA HABILITAÇÃO
15. Para habilitação na licitação, exigir
exigir-se-á
á dos interessados documentação relativa
a:
a. Habilitação Jurídica;
b.
c.
d.
e.

Qualificaçãoeconômico
Qualificaçãoeconômico-financeira;
Regularidade fiscal etrabalhista;
Qualificação técnicae
Documentaçãocomplementar.

15.1. Antes de verificar a documentação de habilitação será verificado eventual
descumprimento das vedações elencadas na Seção V – Da Participação na Licitação,
mediante consultaao:
a. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço
eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;
b. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspen
Suspensas – CEIS, no endereço
eletrônico www.portaldatransparencia.gov.br/ceis.
15.1.1.A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de eventual matriz ou filial (cfr. Acórdão TCU nº 1.793/11) e de seu sócio
majoritário (cfr. art. 12 da Lei n° 8.429/92, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por inter
intermédio
médio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário);
15.1.2.Constatada a existência de vedação à participação no certame, aPregoeira
reputará o licitante inabilitado.
15.2. Documentos relativos à habilitaçãojurídica:
15.2.1. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução
CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
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autenticidade no sítiowww.portaldoempreendedor.gov.br
www.portaldoempreendedor.gov.br;
15.2.2. Registro comercial, no caso de empresaindividual;
15.2.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato ssocial
ocial em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seusadministradores;
15.2.4. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades empre
empresárias
sárias e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seusadministradores;
15.2.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte deverá também ser
apresentada a certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das
Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou
empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103,
de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC.
15.2.6. Decreto de autorização, no caso 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 oexigir.
15.3. Documentos relativos à qualificaçãoeconômico-financeira
financeira:
15.3.1. Certidão negativa de falência, insolvência, concordata, recuperação judicial ou
extrajudicial, expedida pelo distribuidor judicial da sede da licitante pessoa jurídica
ou empresário individual. Caso opte pela entrega de Certidão emitida na Comarca,
deverá o licitante
nte apresentar Declaração que comprove o emitente ser o
Distribuidorjudicial.
15.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três)
meses da data de apresentação daproposta;
15.3.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite
admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao
período de existência dasociedade.
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15.3.2.2. A comprovação exigida no item anterior deverá ser feita da seguinteforma:
a. No caso de sociedades anônimas, cópia autenticada do balanço patrimonial e
demonstrações contábeis, publicados no Diário Oficial do Estado/ Distrito Federal
ou, se houver, do Município da sede da empresa;
b. No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia autenticada das páginas
do Livro Diário, contendo Termo de Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstrações
Contábeis e Termo de Encerramento, com o respectivo registro na Junta Comercial e,
no caso de sociedades simples (cooperativas), no cartóriocompetente.
15.3.3. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou maiores que 1,0
(um) resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os valores extraídos de seu
balanço patrimonial:
LG =

SG =

LC =

Ativo Circulante + Realizável a Longo
Lon
Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante
Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante
Ativo Circulante
Passivo
Circulante

15.3.4. É vedada a substituição do Balanço Patrimonial por balancetes ou
balançosprovisórios.
15.3.5. Caso o exercício financeiro anterior ao da licitação esteja encerrado há mais de
3 (três) meses da data da sessão pública de abertura deste processo licitatório, o
Balanço Patrimonial poderá ser atualizado por índicesoficiais.
15.3.6. O licitante deverá apresenta
apresentarr seus índices contábeis, extraídos do último
balanço patrimonial ou do balanço patrimonial referente ao período de existência da
sociedade, atestando a boa situação financeira.
15.3.7. O balanço patrimonial, as demonstrações contábeis e os memoriais com os
cálculos dos índices contábeis solicitados deverão estar assinados por contador ou
23

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Av. Manoel Novais nº 735, Centro, Telefone: (75) 3261
3261-2315
Serrinha – Bahia
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.
15.4. Documentos
ntos relativos à regularidade fiscal etrabalhista:
15.4.1. Prova de inscrição do licitante no Cadastro Nacional de pessoa jurídica(CNPJ);
15.4.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se
houver,
relativo
ao
domicílioousededolicitante,per
domicílioousededolicitante,pertinenteaoseuramodeatividadeecompatívelcomoobjeto
tinenteaoseuramodeatividadeecompatívelcomoobjeto
contratual;
15.4.3. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante Certidão
Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da
União (CND), referente a todos os créditos tr
tributários
ibutários federais e à Dívida Ativa da
União (DAU), inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais, com
base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de02/10/2014.
15.4.4. Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal, ambas do
domicílio ou sede dolicitante.
15.4.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) por meio de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF,
emitido pela Caixa EconômicaFederal.
15.4.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa de débitostrabalhistas.
15.4.7. Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante deverá
comprovar a regularidade fiscal e trabalhista da matriz e dafilial.
15.4.8. As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos
licitantes deverão ser apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei
ou pelo órgão expedidor, ou, na hipótese de ausência de prazo estabelecido, deverão
estar datadas dos últimos 180 dias contados da data da abertura da sessãopública.
15.4.9. As ME/EPP e seus equiparados deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição (art. 43 da LC nº 123/06).
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15.4.10. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a
regularizaçãodadocumentação,pagamentoouparcelamentododébito,eemissãodeevent
uaiscertidões
ertidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (art. 43, §1º, da
LC nº 123/06 e LC nº 155/2016)
155/2016).
15.4.11. A declaração
ão do vencedor do certame acontecerá no momento
imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando
aguardando-se os prazos de
regularização fiscal para a abertura da fase recursal.
15.4.12. A não-regularização
regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará
decadência
ncia do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da
Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.
icitação.
15.5. Documentos relativos à QualificaçãoTécnica:
15.5.1. Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível
em características, quantidades e prazos com o o
objeto
bjeto da licitação, através da
apresentação de 01(um) ou mais atestados, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito
público ouprivado.
15.5.2. APregoeira poderá realizar diligências para aferição da veracidade das
informações constantes do Atestado de Capacidade Técnicaapresentado.
15.6. Documentaçãocomplementar
Documentaçãocomplementar:
15.6.1. O licitante deverá declarar que não utiliza mão
mão-de-obra
obra direta ou indireta de
menores, conforme Lei nº 9.854/99, preferencialmente, conforme Modelo sugerido
peloEdital.
15.7. A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar
prevista neste item deverá comprovar que detém poderes para agir em nome
dolicitante.
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15.8. Não serão aceitos documentos rasurados ouilegíveis.
15.9. Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da
administração fiscal, tributária e trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art.
35 da Lei nº10.522/02.
15.10. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão serapresentados:
a. Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica,
deverão sempre ser apresentados em nome do licitante e com o número do CNPJ ou
CPF, se pessoafísica;
b. Em nome da matriz, se o licitante for amatriz;
c. Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela
própria natureza, forem emitidos somente em nome damatriz;
d. Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por
cartório ou por servidor qualificado da Câmara Municipal de Serrinha
Serrinha-BA,
designado para a Comissão Permanente de Licitações, Pregoeira ou Membro da
Equipe deApoio.
15.11. Caso a licitante opte pela conferência dos documentos por servidor da
Administração, deverá apresentar os documentos originais e cópias reprográficas
legíveis ao Departamento de Licitações e Compras até as 112:00
:00 horas do dia anterior à
entrega dos envelopes, mediante agendamento
damento pelos telefones 75-3261.2315
75
a
Pregoeira poderá realizar a autenticação dos documentos em Sessão, sempre à vista
dosoriginais.
15.12. Constatado o atendimento às exigências previstas neste Edital, o licitante será
declarado habilitado.
SEÇÃO XVI – DAS A
AMOSTRAS
MOSTRAS E DO CONTROLE DE QUALIDADE DOS
PRODUTOS
16. Após a fase de habilitação na licitação, a Câmara Municipal poderá solicitar do
licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar a apresentação de amostras
de produtos a serem adquiridos para avaliação e seleção, as quais deverão ser
submetidas a testes necessários, na forma desteEdital.
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16.1. Do Controle
ontrole de qualidade dosprodutos
dosprodutos:
16.1.1. Poderá ser exigido
exigidodo
do licitante vencedor, caso a Câmara Municipal
entendanecessário:
a) Laudo emitidos por laboratório qualificado e de reconhecida idoneidade, como
forma de garantir a qualidade.
16.1.2. Os produtos deverão ter o prazo mínimo de validade de 12 (doze) meses após
a entrega, devendo todos os itens ser de boa qualidade e de acordo com o as
exigências descritas neste edital. Será admitida validade inferior apenas para os
produtos que pela natureza, possuam validade distinta, fixada conforme
normaespecífica.
16.1.3. A Câmara Municipal, por intermédio de seu órgão competente, reserva
reserva-se ao
direito de recusar todo e qualquer produto que não atenda às especificações
constantes neste edital e na legislação pertinente.
16.1.4. A Câmara Municipal poderá avaliar todos os tipos de produtos, a qualquer
tempo, em relação à sua qualidade e peso líquido e não aceitará os que não atendam
às exigências
gências previstas neste edital e na legislaçãopertinente.
16.1.5. A Câmara Municipal poderá solicitar Laudo Técnico, elaborado por órgão
comprovadamente qualificado, de análise da conformidade do produto com as
normas constantes daespecificação.
16.1.6. A Câmara Municip
Municipal
al poderá submeter à análise, em laboratório por ela
credenciado, o produto entregue pela Contratada, em qualquer fase da sua
distribuição, para avaliar a sua conformidade com as especificações constantes neste
edital e na proposta apresentada na licitação pelaproponente.
16.1.7. No caso das amostras não atenderem às exigências editalícias, aPregoeira
examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de
classificação, verificando
verificando-se
se as amostras por estes apresentadas no mesmo prazo e
condições
ições deste Edital e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda
aoedital.
SEÇÃO XVII – DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE O
EDITAL
17. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública,
27

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Av. Manoel Novais nº 735, Centro, Telefone: (75) 3261
3261-2315
Serrinha – Bahia
qualquer pessoa poderá impugnar, por meio de petição protocolada no Protocolo da
Câmara Municipal, situado no Prédio da Sede daCâmaraMunicipaldeSerrinha,na
Avenida Manoel Novaisnº
nº735,Centro,Serrinha–Bahia.
17.1. APregoeira auxiliada pelo setor técnico competent
competentee decidirá sobre a
impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro)horas.
17.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada
nova data para realização docertame.
17.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão sser
enviados a Pregoeira até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da
sessão pública, exclusivamente, por meio eletrônico via internet, no endereço
indicado nesteedital.
17.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos nocertame.
17.5. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pel
pelaPregoeira
serão autuados no processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por
qualquerinteressado.
17.6. A sessão pública poderá serreaberta:
17.6.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores
à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
17.6.2. Quando houver erro na aceitaç
aceitação
ão do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não
comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imedia
imediatamente
tamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.
17.7. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão reaberta.
17.8. O licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificação, e
observadas as regras de desempate, será convocado tendo por base o próprio preço
que ofereceu na sessão de lances.
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17.9. O direito de preferência das microempresas, empresas de pequeno porte e
equiparados deverá ser recalculado levando
levando-se
se em consideração o lance apresentado
pelo licitante subsequente.
uente.
17.10. Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir
abrir-seá novo prazo recursal, nos termos da Seção “Dos Recursos”, prosseguindo
prosseguindo-se,
normalmente, com as demais fases previstas neste Edital.
17.11. A convocação poderá ser por meio e-mail, ou, ainda, fac-símile,
símile, de acordo com
a fase do procedimento licitatório.
17.12. A convocação feita por ee-mail ou fac-símile dar-se-á
á de acordo com os dados
contidos no Cadastro de Fornecedores, sendo da responsabilidade do licitante
manter seus dados cadastrais
astrais atualizados.
SEÇÃO XVIII – DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
18. A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor, no modelo sugerido
pelo Anexo VIII e os documentos exigidos para habilitação deverão ser enviados ao
e-mail do Departamento de Licitações e Compras, no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas, contados da solicitação da
daPregoeira.. Deverá acompanhar a proposta a
Declaração de Elaboração Independente de Proposta, no Modelo conforme consta em
Anexo deste Edital.
18.1. A proposta ajustada deverá levar em conta todos os impostos, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros,
deslocamentos de pessoal, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou
venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento, constantes da
proposta, abrangendo, assim, todos os custos com materiais e serviços necessários à
execução do objeto em perfeitas condições de uso e a manutenção destas condições
durante o prazo de contrato.
18.2. Eventual erro na elaboração da Proposta Final (após fase de lances) poderá ser
corrigido pelo licitante, com fulcro no art. 43, § 3º da Lei nº 8.666/93. Isso não se
aplica ao licitante que não houver apresentado os documentos. Consiste em hipótese
possível de ser diligenciada
ada a modificação da marca por desaprovação da amostra.
18.3. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados
da
tradução
para
língua
portuguesa,
efetuada
por
TradutorJuramentado.
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18.4. Caso os documentos sejam de procedência es
estrangeira
trangeira deverão também ser
devidamente consularizados.
SEÇÃO XIX - DOS RECURSOS
19. Declarado o vencedor, aPregoeira abrirá prazo, durante o qual qualquer licitante
poderá, de forma imediata e motivada, no prazo de lei, manifestar sua intenção
derecorrer.
19.1. Durante o prazo para manifestação da intenção de recorrer, os licitantes
interessados poderão solicitar a Pregoeira o envio por meio eletrônico,
preferencialmente, ou outro meio hábil, de acordo com os recursos disponíveis no
órgão dos documentos de habil
habilitação
itação apresentados pelo licitante declarado vencedor
do certame ou de qualquer outro documento dosautos.
19.2. As razões do recurso deverão ser protocoladas na Câmara Municipal, no prazo
de 03 (três) dias, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar
contrarrazões, também protocoladas na Câmara Municipal, em igual prazo, que
começará a correr do término do prazo do recorrente, sendo
sendo-lhes
lhes assegurado vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seusinteresses.
19.3. A falta de manifesta
manifestação
ção imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no
momento da sessão pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando
aPregoeira autorizado a adjudicar o objeto ao licitantevencedor.
19.4. Durante o prazo de apresentação do recurso, será garantido o acesso do
licitante aos autos do processo licitatório ou a qualquer outra informação necessária à
instrução dorecurso.
19.5. Caso os autos do processo não estejam disponíveis para vista dos licitantes
interessados, o prazo para recurso serásuspenso.
19.6. Manifestado o interesse de recorrer, aPregoeirapoderá:
19.6.1 Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora
do prazoestabelecido;
19.6.2 Motivadamente, reconsiderar adecisão;
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19.6.3 Manter a decisão, encaminhando o recurso para autoridadejulgadora.
19.7. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos ato
insuscetíveis de aproveitamento.
SEÇÃO XX – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
20. Não havendo recurso, aPregoeira adjudicará o objeto ao licitante vencedor e
encaminhará o procedimento
edimento à autoridade superior parahomologação.
20.1. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto
ao licitantevencedor.
20.2. Após a adjudicação referida nos itens anteriores, o adjudicatário será convocado
para assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 03 (três)
diasúteis.
20.3. A convocação do licitante subsequente será realizada de acordo com as regras
previstas neste Edital.
20.4. A homologação
ologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
SEÇÃO XXI – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
21. Homologada a licitação, será formalizada a Ata de Registro de Preços, de acordo
com a Minuta constante no Anexo II deste Edital, com o Licitante primeiro
classificado e, se for o caso, com os demais classificados que aceitarem fornecer pelo
preço do primeiro, obedecida a ordem de classificação e os quantitativospropostos.
21.1. A Câmara municipal, a seu critério, poderá convocar formalme
formalmente o Licitante,
por meio de fax, e-mail
mail ou carta com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis,
informando o local, data e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de
Preços que terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabel
estabelecidas.
21.2. No caso do Licitante primeiro classificado, depois de convocado, não
comparecer ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, responderá na forma
da legislação vigente, sem prejuízo das cominações a ele previstas nesteEdital.
21.3. Durante a vigência
ência da Ata de Registros de Preços, os preços registrados serão
fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses previstas no art. 117 do Decreto nº 03/2021,
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de16/02/2021.
21.4. Opreçoregistradopoderáserrevistoemdecorrênciadeeventualreduçãodaquelespr
aticados no mercado,
cado, ou de fato que eleve o custo dos produtos, observadas as
disposições
contidas
na
alínea“d”,incisoII,doart.65daLeinº8.666,de1993,
alínea“d”,incisoII,doart.65daLeinº8.666,de1993,devidamentecomprovado,cabendoàC
devidamentecomprovado,cabendoàC
âmaraa Municipal, por meio do empregado designado gestor da Ata, promover as
necessárias negociações junto às empresas vencedoras.

21.5. Os fornecimentos objeto da Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a
caso, mediante a emissão da Nota de Empenho e a respectiva Autorização de
Fornecimento e ainda, conforme for o caso da lavratura do Contrato equivalente.
21.6. A existência de preços registrados não obriga a Câmara Municipal a firmar as
contratações que deles poderão advir, facultando
facultando-se
se a realização de
d licitação
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro,
a preferência de fornecimento em igualdade decondições.
SEÇÃO XXII – DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
22. Poderá utilizar-se
se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório,
mediante a anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a
vantagem e, respeitadas
adas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei
nº 8.666/93 e no Decreto nº 03/2021, de 16/02/2021.
22.1. Os fornecimentos ou contratações adicionais a que se refere este Edital não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos
dos itens deste instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços
para o órgão gerenciador e órgãosparticipantes.
22.2. Fica estabelecido que o quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro
de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independente do número de órgãos não participantes queaderirem.
22.3. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à 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
órgãogerenciador.
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22.3.1. Após a autorização do órgão gerenciador, o órg
órgão
ão não participante deverá

efetivar a contratação solicitada em até 90(noventa) dias, observado o prazo de
vigência daata.
22.3.2. Caberá ao Licitante beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou n
não
ão 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. 222 do
Decreto nº 06/2021, de16
16/02/2021).
SEÇÃO XXIII – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
23. O Beneficiário da Ata terá o seu registro de preço cancelado na Ata, por
intermédio de processo administrativoespecífico:
23.1. A pedido do Licitante Detentor da Ata, mediante solicitação por escrito,
quando:
a. comprovar a ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita
execução da Ata, decorrentes de caso fortuito ou de força maior
devidamentecomprovado;
b. o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da
elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo dos
serviços/materiais objeto daAta.
23.2. Por iniciativa da Câmara Municipal, por razões de interesse público
devidamente motivadas e justificadas, assegurado o contraditório e ampla defesa,
quando oLicitante:
a. não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados nomercado;
b. perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no
processolicitatório;
c. não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registr
Registro
o dePreço;
d. não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos
decorrentes da Ata de Registro dePreço;
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e. incorrer em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições
estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos deladecorrentes;
f. 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, de2002.
23.3. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Câmara Municipal
fará o devido apostilame
apostilamento
nto na Ata de Registro de Preço e informará aos Licitantes
Vencedores a nova ordem de registro.
SEÇÃO XXIV – DA CONTRATAÇÃO COM OS
BENEFICIÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

FORNECEDORES

24. A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do
órgão, será formalizada por intermédio de (a) instrumento contratual; b) nota de
empenho de despesa; c) autorização de compra; ou, d) especificar outro instrumento
similar), conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93.
24.1. O órgão convocará
rá o fornecedor com preço registrado em Ata para, a cada
contratação, no prazo de 03 (três) dias úteis, (a) efetuar a retirada da Nota de
Empenho ou instrumento equivalente; e/ou, b) assinar o Contrato, sob pena de
decair do direito à contratação, sem prej
prejuízo
uízo das sanções previstas no Edital.
24.2. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada
do fornecedor e aceita pelaAdministração.
24.3. Previamente à formalização de cada contratação, a Câmara Municipal realizará
da consulta da regularidade fiscal e ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas – CEIS e ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrativa para identificar possível proibição de contratar com o
Poder Público e verificar a manut
manutenção
enção das condições dehabilitação.
24.4. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação
perante
o
cadastro
noprazodeaté03(três)dias,sobpenadeaplicaçãodaspenalidadesprevistasnoeditaleanex
os.
24.5. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas nalicitação.
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24.6. Durante a vigência do contrato, a fiscalização será exercida por um
representante da Contratante, ao qual compe
competirá
tirá registrar em relatório todas as
ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso
da execução do objeto, de tudo dando ciência àAdministração.
24.7. O contrato, conforme Minuta constante do Anexo VII deste Edital, será fi
firmado
na vigência da Ata de Registro de Preços e terá vigência especificada conforme a
necessidade da Câmara Municipal, para o serviço contratado, podendo ser
prorrogado pelo prazo e forma permitidos na Lei nº.8.666/93.
24.8. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem
apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e
compatível com os termos desteEdital.
24.9. O contrato e seus respectivos Termos Aditivos serão publicados no Diário
Oficial do Poder Lgislativo de Serrinha, disponível eletronicamente no
endereçohttps://www.indap.org.br/cad.php?redir=true&estado=Bahia&categoria=
https://www.indap.org.br/cad.php?redir=true&estado=Bahia&categoria=
Serrinha&palavra=C%E2
Serrinha&palavra=C%E2mara&pg=buscar#, em extrato, por iniciativa e conta
daAdministração.
24.10. O instrumento de contrato é obrigatório sempre que o valor da aquisição
ultrapassar o limite de R$ 80.000,00 (oitenta) mil reais e facultativo nos demais em
que a Administração puder substituí-lo
lo por outros instrumentos hábeis, tais notas de
empenho de despesa, autorização defornecimento.
SEÇÃO XXV – DA SUBCONTRATAÇÃO
25.

É vedada a subcontratação do objeto docontrato.

SEÇÃO XXVI – DO REAJUSTE
26. Não é possível reajustamento dos preços da Ata de Registro de Preços ou do
contrato de fornecimento.
26.1. É possível a revisão de preços ou reequilíbrio, nas hipótese
hipóteses previstas na
legislação que rege este procedimento licitatório.
26.2. A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar
recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que
comprove o desequilíbrio econômico
econômico-financeiro
financeiro do contrato, devendo ser instaurada
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pela própria administração
inistração quando colimar recompor o preço que se tornou
excessivo.
26.3. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso
de mora, será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu
efetivo pagamento, de acor
acordo
do com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
26.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos
moratórios devidos pelo Contratante, entre a data acima referida e a correspondente
ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos nafatura do mês
seguinte ao da ocorrência, são calculados 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
I = 6/100
365
365
Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.

I = 0,00016438

SEÇÃO XXVII – DA GARANTIA DO CONTRATO
27. Não será exigida garantia da execução do contrato, mas o CONTRATANTE
poderá reter 5% (cinco por cento) de cada montante a pagar, para assegurar o
pagamento de multas, indenizações e ressarcimentos devidos pelo CONTRATADO,
retenção esta que será paga ao CONTRATADO quando do último pagamento
devido, deduzida, se for o caso, das multas, indenizações eressarcimentos.
27.1. O valor da garantia será atualizado sempre que houver alteração, reajuste ou
revisão
isão do valor do contrato.
27.2. A garantia prestada será restituída (e/ou liberada) após o cumprimento integral
de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada
monetariamente, conforme dispõe o §4º do art. 56 da Lei 8.666/93.
27.3.
7.3. Em caso de atraso ou descumprimento das obrigações de prestar garantia e
firmar o respectivo contrato, perdera a licitante vencedora do certame o direito ao
contrato, podendo ser convocados os licitantes remanescentes, observando a ordem
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de classificação
ção das propostas de preços.
27.4. A recusa de assinar o contrato implicará a suspensão do seu direito de
participação de licitações na Câmara Municipal de Serrinha pelo prazo de dois anos.
SEÇÃO XXVIII – DO PREÇO
28. Durante a vigência do contrato os preços são fixos e irreajustáveis, antes do prazo
de 12 (doze) meses da apresentação daproposta.
28.1. As quantidades fixadas na planilha de custo, parte integrante deste Edital, são
estimativas e destinadas a permitir a uniformização daspropostas.
28.2. A contratadaa receberá pelo fornecimento realizado o valor resultante das
quantidades efetivamente executadas, medidas com base nos preços
unitáriosconforme proposta apresentada.
SEÇÃO XXIX - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
29. O contratado obriga -sea:
29.1. Executar o objeto no tempo, lugar e forma estabelecidos nocontrato.
29.2. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementá
complementá-los,
los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o ate
atendimento
ndimento ao objeto da
licitação exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do
art. 57 da Lei nº 8.666, de1993.
29.3. Responsabilizar-se
se integralmente pelo fornecimento do objeto deste contrato
durante toda sua vigência, em conformidad
conformidadee com as disposições do Edital, inclusive
seus anexos e termos da proposta de preços, nos termos da legislação vigente, ou
quaisquer outros que vierem a substituí
substituí-los, alterá-los
los ou complementá-los.
complementá
29.4. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Co
Contratante, cujas
reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência à mesma,
imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da
execução do fornecimento e dagarantia.
29.5. Aceitar os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) nos
quantitativos contratados, sempre nas mesmas condições estipuladas nesteContrato.
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29.6. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pela Contratante,
ntratante, referentes à execução do objeto e ao cumprimento das
demais obrigações assumidas neste instrumento.
29.7. Responsabilizar-se
se civil e criminalmente pelos danos causados diretamente à
Contratante ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execu
execução do contrato,
não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à alegação de ausência de
fiscalização da Contratante em seuacompanhamento.
29.8. Promover, em seu próprio nome e às suas expensas, as medidas judiciais ou
extrajudiciais necessárias para reparar os danos e prejuízos causados, sendo de sua
responsabilidade eventuais reclamações cíveis, criminais ou trabalhistas que possam
surgir em decorrência do eventodanoso;
29.9. Exercer a fiscalização necessária ao perfeito cumprimento do contrato,
independentementee da fiscalização exercida peloContratante;
29.10. Responsabilizar-se
se pelos salários, encargos sociais, previdenciários,
securitários, taxas, impostos e quaisquer outros que venham incidir sobre o seu
pessoal, necessário à execução do objeto a serfornecido.
29.11. Cumprir todas as normas técnicas aplicáveis para a boa execução dos
serviços/fornecimentos demateriais;
29.12. Cumprir as ordens de serviço emitidas peloContratante;
29.13. Responsabilizar-se
se por todas as despesas envolvidas na prestação de
serviços/fornecimentos de materiais;
29.14. Realizar manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos necessários a
execução dos serviços/fornecimentos de materiais
materiais,, de acordo com as recomendações
dofabricante.
29.15. Manter durante a execução dos contratos, em compatibilidade com as
obrigações
ões por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, bem como apresentar a cada fatura, comprovação de
regularidadefiscal.
SEÇÃO XXXI – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
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30.

O Contratante obriga
obriga-sea:

30.1. Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos nocontrato.
30.2. Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus
aditamentos na imprensa oficial, condição indispensável para sua validade e eficácia,
no prazo delei;
30.3. Fiscalizar e avaliar a execução do contrato, através de agente previamente
designado, podendo, para tanto, vistoriar, solicitar a emissão de relatórios gerenciais
e auditar os relatórios de prestação do serviço elaborados pelaContratada;
30.4. Proporcionar à Contratada o acesso às in
informações
formações e documentos necessários,
bem como aos locais onde os serviços/fornecimentos de materiais serãoexecutados;
30.5. Comunicar à Contratada, imediatamente e por escrito, toda e qualquer
irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na execução do contrato,
assinalando-lhe
lhe prazo para que a regularize sob pena de serem
serem-lhe aplicadas as
sanções legais e contratuaisprevistas;
30.6. Efetuar os pagamentos devidos de forma tempestiva, de acordo com o
estabelecido emcontrato.
30.7. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços/fornecimentos de materiais
prestados, caso os mesmos afastem
afastem-se
se das especificações do Edital e seus Anexos e
da Proposta dacontratada.
30.8. Manifestar-se
se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato,
em especial quanto à aplicação de penalidades pelo descumprimento total ou parcial
docontrato.
SEÇÃO XXXI - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO
31. Executado o contrato, o seu objeto serárecebido:
31.1. em se tratando de obras eserviços:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização,
mediante
termo
circunstanciado,assinadopelaspartesematé05(cinco)diasdacomunicaçãoescritadocontr
atado;
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b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 69 destaLei;
31.2. em se tratando de compras ou de locação deequipamentos:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material
com aespecificação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e
consequenteaceitação.
31.3. Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento far
far-seá mediante termo circunstanciado e, nos demais, medianterecibo.
31.4. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela
solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético
ético-profissional
profissional pela perfeita
execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelocontrato.
31.5. Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este
artigo não serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados,
reputar-se-ão
ão como realizados, desde que comuni
comunicados
cados à Administração nos 05
(cinco) dias anteriores à exaustão dosmesmos.
31.6. Poderá ser dispensado o recebimento provisório nos seguintescasos:
a) gêneros perecíveis e alimentaçãopreparada;
b) serviçosprofissionais;
c) obras e serviços de valor até o previsto no art. 23, inciso II, alínea "a", desta Lei,
desde que não se componham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à
verificação de funcionamento e produtividade.

31.6.1. Nos casos do item anterior, o recebimento será feito medianterecibo.
SEÇÃO XXXII – DA RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO
32. O contratado é responsável pelos danos causado à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução docontrato.
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32.1. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade
do contratado pelos prejuízos resultantes da incorreta execução docontrato.
SEÇÃO XXXIII – DO FORNECIMENTO
33. O fornecimento deverá atender todas as exigências previstas na Legislação
vigente e no Termo deReferência.
33.1. Os materiais licitados deverão ser entregues, imediatamente após a assinatura
do Contrato, no local e quantidades constantes da Autorização deFornecimento.
33.2. O(s) representante(s) da Câmara 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 defeitosobservados.
33.3. Os veículos utilizados no transporte do produto deverão estar de acordo com a
Legislaçãovigente.
33.4. Após o primeiro fornecimento, a Câmara Municipal, passará a empresa
licitante,
ante, a programação mensal da quantidade a ser fornecida, a fim de que possa
providenciar oproduto.
33.5. O prazo de entrega será de 03 (três) dias úteis para materiais e 08 (oito) dias
úteis para equipamentos contados a partir da emissão da Autorização de
Fornecimento,
ecimento, não devendo ultrapassar este período. Tal prazo é estabelecido pela
Câmara Municipal e o não cumprimento dos mesmos sujeitará a empresa
fornecedora às penalidadescabíveis.
33.6. O fornecimento dos materiais será acompanhada e fiscalizada por
representante(s)
ante(s) da Câmara Municipal, designado(s) para esse fim, permitida a
assistência deterceiros.
33.7. O(s) representante(s) da Câmara 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 defeitosobservados.
SEÇÃO XXXIV - DO PAGAMENTO
34. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da
apresentação da fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e
conta
nta corrente indicados pelo contratado.
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34.1. Os pagamentos decorrentes de contratos cujos valores não ultrapassem o limite
de que trata o inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93 serão efetuados em até 15
(quinze) dias úteis, contados da apresentação dafatura.
34.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da
estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo
o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e
indenização pelos danosdec
danosdecorrentes.
34.3. O pagamento será precedido de consulta da regularidade fiscal, ao Cadastro
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e ao Cadastro Nacional de
Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, para comprovação de
cumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos nesteedital.
34.4. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação
perante o cadastro no prazo de até 03 (três) dias úteis, sob pena de aplicação das
penalidades previstas no edital e seus aanexos
nexos e rescisão docontrato.
34.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ficará pendente até que o contratado providencie as medid
medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar
iniciar-se-á
á após a regularização
da situação, não acarretando qualquer ônus para aContratante.
34.6. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123/06, não so
sofrerá
frerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará
condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que
faz jus ao tratamento tributário favorecido previst
previsto
o na referida Lei Complementar.
34.7. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes
às multas e/ou indenizações devidas pelocontratado.
34.8. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será
precedido de processo administrativo em que será garantido à empresa o
contraditório e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes sãoinerentes.
34.9. É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes
do contrato, sem a autorização prévia daAdmin
daAdministração.
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34.10. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de
compensação financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a
data do efetivo pagamento,
ento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5%
(meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das
seguintesfórmulas:
I=(TX/100)/365
EM = I x N x VP, onde:
I =, Índice de compensação financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; VP = Valor da parcela ematraso.
SEÇÃO XXXV - DASSANÇÕES
35. A licitante ficará impedi
impedida
da de licitar e contratar com a Câmara Municipal de
Serrinha
e
será
descredenciadanoCadastrodeFornecedoresdoMunicípio,peloprazodeaté5(cinco)anos,
sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a
contratação e demais cominações le
legais, nos seguintescasos:
35.1.
35.2.
35.3.
35.4.
35.5.
35.6.
35.7.

cometer fraudefiscal;
apresentar documentofalso;
fizer declaraçãofalsa;
comportar-se
se de modoinidôneo;
não assinar o contrato no prazoestabelecido;
deixar de entregar a documentação exigida nocertame;
não mantiver aproposta;

35.8. Para os fins da subcondição anterior, reputar
reputar-se-ão
ão inidôneos atos como os
descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº8.666/93.
35.9. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às
seguintes penalidades:
35.9.1. Advertência porescrito;
35.9.2. Multa de mora de 0,03% sobre o valor do contrato por dia de atraso, até o
limite de 30 (trinta) dias, após o qual será caracterizada a inexecução total docontrato;
35.9.3. Multa compensatória de 10% sobre o valor docontrato;
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35.9.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois)anos;
35.9.5. 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, que
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois)anos.
35.10. A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes
penalidades previstas no instrumentocontratual.
35.11. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar
o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar naa execução do contrato, comportar
comportar- se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Câmara Municipal
de Serrinha e, será descredenciado no Cadastro de Fornecedores do Município pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, se
sem
m prejuízo da aplicação de multa em percentual
equivalente à multa prevista para inexecução total do contrato e das demais
cominaçõeslegais.
35.12. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar e de declaração de inid
inidoneidade
oneidade para licitar ou contratar
com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos
profissionaisque:
35.13. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquertributos;
35.14. Tenham praticado
aticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos dalicitação;
35.15. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitospraticados.
35.16. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que
seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos
que lhes sãoinerentes.
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35.17. A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos
eventualmente devidos pela Administração.
35.18. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública é de competência exclusiva da CâmaraMunicipal.
35.19. As demais sanções são de competência exclusiva do Secretário Municipal de
Administração e Planejamento.
SEÇÃO XXXVI - DA RESCISÃO DO CONTRATO
36. Constituem motivo para rescisão docontrato:
36.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ouprazos;
36.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos
eprazos;
36.3. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a
impossibilidade da conclusão do serviço, nos prazosestipulados;
36.4. O atraso injustificado no início da execução doobjeto;
36.5. A paralisação do fornecimento, antes de completado o prazo previsto no Art.
78, inciso XV da Lei nº 8.666/9
8.666/931, sem justa causa e prévia comunicação
àAdministração;
36.6. A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação,
não admitidas neste edital e no con
contrato;
36.7. A subcontratação parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescência da
Administração, e autorização expressa no Edital oucontrato;
36.8. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execuçã
execução,
o, assim como as de seussuperiores;

1Art.

78 Constituem motivo para rescisão do contrato: (...) XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias
dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou
parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação a
ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de op
optar
tar pela suspensão do cumprimento
de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
45

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Av. Manoel Novais nº 735, Centro, Telefone: (75) 3261
3261-2315
Serrinha – Bahia
36.9. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º
do art. 67 da Lei nº 8.666/93;
36.10. A decretação de falência ou a instauração de insolvênciacivil;
36.11. A dissolução da sociedade ou o falecimento docontratado;
36.12. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa,
que prejudique a execução docontrato;
36.13. Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que
está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere
ocontrato;
36.14. A supressão, por parte da Administração, dos serviços/fornecimentos de
materiais,,
acarretando
modificaçãodovalorinicialdocontratoa
modificaçãodovalorinicialdocontratoalémdolimitepermitidono§1ºdoart.65daLeinº8.6
lémdolimitepermitidono§1ºdoart.65daLeinº8.6
66/93;
36.15. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda p
por
or repetidas suspensões que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e
mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o dire
direito de
optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada asituação;
36.16. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes do fornecimento, ou parcelas destes, já recebidas, salvo
em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra,
assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas
obrigações até que seja normalizada asituação;
36.17. A não liberação, por parte da Administração, de áre
área,
a, local ou objeto para
execução do serviço, nos prazoscontratuais;
36.18. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução docontrato;
36.19. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem
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prejuízo
juízo das sanções penaiscabíveis.
36.20. A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento
administrativo, assegurado o contraditório e a ampladefesa.
SEÇÃO XXXVII - DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO
37. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar talconduta.
37.1. A revogação será precedida de procedimento administrati
administrativo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e
devidamentefundamentado.
SEÇÃO XXXVIII – ALTERAÇÕES DO CONTRATO:
38. O contrato firmado pela Câmara Municipal, poderá ser alterado na ocorrência de
quaisquer das condições previstas no artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93 em especial
para
prorrogação
do
prazocontratualdeexecuçãoavençado,conformedispostonoartigo57dareferidaLeiFede
ral.
SEÇÃO XXXVIII – DA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO
39. A Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular o
procedimento
ento quando eivado de vícioinsanável.
39.1. A anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e
devidamentefundamentado.
39.2. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar
pelaAdministração.
39.3. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na
nulidade dos atos que diretamente dependam ou sejam consequência do atoanulado.
39.4. Quando da declaração de nulidade de algum ato do pro
procedimento, a
autoridade competente indicará expressamente os atos a que ela seestende.
39.5. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente,
impedindo os efeitos jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir,
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além de desconstituir
uir os jáproduzidos.
39.6. A nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o
contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por
outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputá
imputável,
promovendo-se
se a responsabilidade de quem lhe deu causa.
39.7. Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse
público ou aos demaisinteressados.
SEÇÃO XXXIX - DO FORO
40. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Serrinha com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado queseja.
SEÇÃO XL - DISPOSIÇÕES FINAIS
41. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento
do
licitante,desdequesejapossívelaaferiçãodasuaquali
licitante,desdequesejapossívelaaferiçãodasuaqualificaçãoeaexatacompreensãodasuap
ficaçãoeaexatacompreensãodasuap
roposta.
41.1. As normas que disciplinam este Pregão Presencial serão sempre interpretadas
em
favor
da
ampliaçãodadisputaentreosinteressados,semcomprometimentodasegurançadafutura
aquisição.
41.2. É facultada a Pregoeira ou à autoridade competente, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo, inclusive fixando prazo para resposta dos licitantes quando
lhes for solicitada qualquer informação ou documento
documento, vedada a inclusão posterior
de documento ou informação que deveria constar do processo desde a realização da
SessãoPública.
41.3. O prazo para atendimento será de 24 (vinte e quatro)horas.
41.4. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente na
CâmaraMunicipal.
41.5. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e
desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança
dacontratação.
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41.6. Todos os tributos que incidirem sobre o contrato ou as atividades que
constituem seu objeto deverão ser pagos, regularmente, pela contratada, por sua
conta exclusiva. Competirá, igualmente, à contratada, exclusivamente, o
cumprimento de todas as obrigações imposta
impostass pela legislação trabalhista e de
previdência social pertinentes ao Pessoal contratado para a execução dos
serviços/fornecimentos de materiais avençados.
41.7. É obrigação da contratada o cumprimento integral de todas as normas legais
relativas à proteção ambi
ambiental,
ental, quer sejam federais, estaduais ou municipais,
responsabilizando-se
se a mesma por quaisquer penalidades decorrentes de
suainobservância.
41.8. A Comissão Permanente de Licitação poderá declarar a licitação deserta,
quando nenhuma das propostas de preços sat
satisfazer
isfazer o objeto e/ou o projeto e/ou as
especificações e evidenciar que tenha havido falta de competição e/ouconluio.
41.9. A participação nesta licitação implica a aceitação integral e irretratável dos
termos doEdital.
41.10. Fica estabelecido que toda ou qualquer informação, esclarecimento ou dado
fornecidos verbalmente por empregados do Órgão licitador não serão considerados
como argumento para impugnações, reclamações e reivindicações por parte
dasproponentes.
41.11. Fica entendido ainda, que os projetos, as peças gráf
gráficas,
icas, as especificações e os
documentos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se
mencione em um e se omita em outro será considerado especificado eválido.
41.12. A Câmara Municipal se reserva o direito de paralisar ou suspender, a
qualquerr tempo, a execução do contrato decorrente da licitação, mediante pagamento
único e exclusivo do fornecimento/prestação de serviços efetivamenteexecutados.
41.13. A contratada durante a execução dos serviços/fornecimentos de materiais,
materiais
deverá atender ao que disp
dispõe
õe o Art. 7º da Constituição Federal, em seu incisoXXXIII.
41.14. A contratada deverá atender às determinações de fiscalização, no prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, e prestar toda assistência e
colaboraçãonecessária.
41.15. As marcas comerciais dos materiais, nas especificações e nos orçamentos,
quando citadas, são servem exclusivamente para indicar o padrão de qualidade do
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material. Portanto, serão aceitos materiais com qualidade, característica e tipo
equivalentes ousimilares.
es.
41.16. 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 derecursos.
41.17. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão
deLicitações.
41.18. Conforme o Art. 111 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, todos os
direitos autorais relativos a estudos e projetos desenvolvidos pela contratada para
execução do objeto contratu
contratual,
al, serão cedidos a contratante, podendo esta reutilizá-los
reutilizá
gratuitamente em outros eventos de sua responsabilidade, mediante informação
escrita ao(s) autor(es) do projeto ouestudo.
41.19. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa
boa-fé de ser
ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento docontrato.
41.20. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, aPregoeira
Pregoeira 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
lhes validade e eficácia para fins de classificação ehabilitação.
41.21. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na
proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento
destePregão.
41.22. Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital,
prevalecerão às últimas.
41.23. Este Pregão pode
poderá
rá ter a data de abertura da sessão pública transferida por
conveniência da Câmara Municipal, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da
Lei nº10.520/2002.
41.24. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” ou
quaisquer outro, em
m substituição aos documentos requeridos no presente Edital e
seusanexos.
41.25. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses
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custos, independentemente da ccondução
ondução ou do resultado do processolicitatório.
41.26. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir
excluir-se-á
o
dia
do
início
e
incluir
incluir-seáodovencimento.SóseiniciamevencemosprazosemdiasdeexpedientenaAdministração.
41.27. 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 útilsubsequente.
41.28. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,
observados os princípios da isonomia e do interessepúblico.
SEÇÃO XLI - DOS ANEXOS
42. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:
ANEXO I – TERMO DEREFERÊNCIA
DEREFERÊNCIA;
ANEXO II – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREÇOS;
ANEXO III – MODELO DE CREDENCIAL
CREDENCIAL;
ANEXO IV– MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E
PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE
HABILITAÇÃO;
ANEXO V – DECLARAÇÃO QUE COMPROVE A INEXISTÊNCIA DE MENOR NO
QUADRO DA EMPRESA
EMPRESA;
ANEXO VI– DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO;
ANEXO VIII – PROPOSTA DE PREÇOS
PREÇOS;
Serrinha – BA, 23 de fevereiro de 2021.

KARLA VILANE OLIVEIRA SOUZA
SOUZA.
Pregoeira.
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TERMODEREFERÊNCIA
1 -OBJETO:
1.1.
ConstituiobjetodestaLicitação
destaLicitaçãoaSeleçãodasmelhoresPropostasde
melhoresPropostasdePreço,visandoà
futura e eventual contratação
ontratação de empresa para aquisição de materiais e
equipamentos de informática para a Câmara Municipal de Serrinha
Serrinha– Bahia, através
do
Sistema
de
Registo
de
Preços,deacordocomasespecificações
especificaçõesequantitativosconstantesna
constantesna tabela abaixo:
LOTE I.
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ITEM

01

02

DISCRIMINAÇÃO DO PEDIDO
COMPUTADOR
R COMPLETO (CONFIGURAÇÃO MÍNIMA
ABAIXO)
Chassi (Gabinete) – em aço galvanizado; Slot para trava do chassi;
PSU de 240W com tensão de entrada em 110~127V/200~240V;
Processador – com tecnologia de quatro núcleos de processamento
com frequência de barramento real de 3.00 GHz; Cache de 6MB;
Suporte para memória DDR4 de 2666MHz; Sistema de
resfriamento/ventoinha
do
mesmo
fabricante;
Memória
–
8
GB
DDR4
UDIMM
de
2666MHz;
Unidade de Armazenamento – 1 TB (7200RPM)
M) SATA;
Portas – 4x USB 3.2; 2x USB 2.0, 1x HDMI; 1x Display Port (DP); 1x
Entrada de Áudio Universal (Linha/Microfone), 1x Saída de Linha;
Rede – interface de rede Gigabit Ethernet Integrada; Suporte à PXE
(Pre-Boot
Boot
Execution
Enviroment);
Vídeo – Interface
ce de vídeo integrada com resolução gráfica nativa de
4096x2160;
Teclado – com entrada USB, modelo português Brasil;
Mouse
–
óptico
com
entrada
USB;
Monitor – LCD, e 19.5” com retro iluminação LED; Resolução nativa
de 1600x900/60Hz; Contraste 1000:1; Propo
Proporção
rção de tela 16:9; Tempo
de resposta de 5 milissegundos; Ajuste de inclinação e altura; Suporte
à rotação; Antirreflexo; Entradas – 1x HDMI, 1x VGA, 1x DP; Em
conformidade
com
Energy
Star;
Sistema Operacional – Windows 10 Pro original instalado, versão 64
bits,
em
português;
Estabilizador – microprocessado de 500W; Tensão de entrada de
110/220V com chave seletora manual; Tensão nominal de saída de
115V; Filtro de linha integrado com protetor de surtos; Proteção contra
subtensão, sobretensão e curto
curto-circuito;; Indicador(es) visual(ais) de
status;
Em
conformidade
com
NBR
14373;
Garantia de 1 ano.
NOTEBOOK
(CONFIGURAÇÃO
MÍNIMA
ABAIXO)
Chassi – com construção da base reforçada; Porta de segurança
padrão
Kensington;
Tela – HD de 15” com retro iluminação LED; Antirreflexo;
Processador – com tecnologia de dois núcleos de processamento e
com frequência de barramento real de 2.3 GHz; Cache de 2MB;
Suporte
para
memória
DDR4;
Memória
–
8
GB
DDR4;
Unidade
de
Armazenamento
–
240
GB
SSD;
Portas – 1x USB 3.1, 1x USB 2.0, 1x HDMI, leitor de cartão SD e
entrada
de
fone
de
ouvido/microfone;
Rede – interface de rede Gigabit Ethernet integrada; Interface de rede
sem fio com suporte à 802.11a/c, Wi
Wi-Fi
Fi e Bluetooth;
Vídeo – interface de vídeo integrada com suport
suportee à resolução gráfica
4096x2304;
Outros – controles multimídia de fácil acesso; Interface de áudio
integrada; Câmera de vídeo integrada; Bateria de 3 células
recarregável;
Mouse
touchpad
com
2
botões;
Sistema Operacional – Windows 10 Pro original instalado,, versão
64bits,
em
português;
Garantia de 1 ano com assistência (hardware) on
on-site.

UNID

QTD

UND

10

UND

10
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03

04

05

IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL
(CONFIGURAÇÕES
MÍNIMAS
ABAIXO)
Impressora multifuncional laser monocromática com velocidade de
impressão de até 20 ppm; Suporte à ciclo mensal de trabalho de até
10.000 páginas; Memória interna de 128 MB; Processador com
velocidade de 600 MHz; Resolução de impressão com saída efetiva de
até 1200 x 120 dpi; Conexão USB 2.0; Porta de conexão de rede Fast
Ethernet 10/100Base
10/100Base-Tx; Suporte para conexão sem fio 802.11b/g/n;
Bandeja de entrada para até 150 folhas; Bandeja de saída para até 100
folhas; Digitalização tipo base plana; Digitalização com resolução
óptica de até 600 dpi; Velocidade de digitalização de até 20 ipm;
Bandeja de alimentação
ação automática para até 40 folhas; Velocidade de
cópia de até 20 cpm; Suporte para redução/ampliação entre 25~400
por cento; Painel LCD de duas linhas; Cartucho inicial, manuais,
cabos de alimentação e cabo USB devem acompanhar o produto.
Garantia de 1 ano.
IMPRESSORA LASER (CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS ABAIXO)
Impressora laser monocromática com velocidade de impressão de até
40 ppm; Suporte à ciclo mensal de trabalho de até 1000.000 páginas;
Memória interna de 256 MB; Processador com velocidade de até
1.4GHz; Resolução de impressão com saída de até 600 x 600 dpi;
Bandeja de entrada com capacidade para até 500 folhas; Bandeja de
saída com capacidade para até 200 folhas; Suporte à impressão duplex
automática; Interface de rede Gigabit Ethernet integrada; Suporte para
cartucho com impressão de até 9.000 páginas; Painel LCD de até 2
linhas; Cartucho inicial, manuais, cabos de alimentação e USB devem
acompanhar
o
produto.
Garantia de 1 ano.
SCANNER
(CONFIGURAÇÕES
MÍNIMAS
ABAIXO)
Scanner com velocidade de digitalização de até 35 ppm; Suporte à
ciclo diário para até 4.000 páginas; Resolução óptica de 600 dpi;
Resolução de saída entre 100 a 600 dpi; Iluminação em LED; Suporte
para os formatos de saída TIFF, JPEG, RTF, BMP, PNG e PDF
pesquisável; Suporte para documentos com tamanho: largura entre 50
a 215 mm e comprimento entre 50 a 600 mm; Bandeja de entrada com
capacidade para até 50 folhas; Suporte para detecção de
multialimentação; Conectividade compatível com USB 3.0; Suporte
para as funções de detecção automática de cores, de tamanho de

UND

3

UND

4

UND

3
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página, ordenação de páginas, contador de páginas, pré
pré-digitalização,
digitalização,
remoção de fundo, remoção de marcas de furos, remoção de páginas
em branco, detecção de grampos, reorientação de textos, detecç
detecção
ão de
alimentação de folhas duplas; Suporte para os sistemas operacionais
Microsoft Windows 10 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits) e
Windows 7 (32/64 bits); Processamento de imagens executadas no
próprio hardware; Em conformidade com Energy Star e FCC Cla
Classe
sse B;
Devem acompanhar cabos, acessórios, manuais, software, drivers e
CD’s que garantam toda e qualquer funcionalidade descritas nesta
especificação, sendo assim desnecessária a aquisição de qualquer item
para que o equipamento possa funcionar perfeitame
perfeitamente
nte dentro das
normas técnicas do item de acordo com o padrão elétrico local;
Garantia de 1 ano.

06

07

NOBREAK
(CONFIGURAÇÕES
MÍNIMAS
ABAIXO)
Nobreak estabilizado, senoidal e microprocessado; Tensão nominal de
entrada em 220V; Frequência de entrada de 50/60Hz (auto sensing);
Potência de saída mínima de 1,44 kVA; Tensão nominal de saída de
120V; Proteção contra curto
curto-circuito;
circuito; Frequência de saída de 50/60 Hz;
Bateria selada, livre de manutenção e de conexão automática (hot
swap); Tempo de recarga em 3 ((três)
três) horas ou inferior; Tempo de
autonomia mínima para meia carga em 10 (dez) minutos; Porta de
comunicação RS232; Conectividade USB; Alarmes sonoros para status
e nível de bateria; Indicadores visuais informando status da unidade e
de energia; Em conform
conformidade
idade com RoHS, FCC Parte 15 classe A;
Devem acompanhar, software de gerenciamento, acessórios de
montagem,
manuais,
cabo
USB
e
cabo
RS232;
Garantia de 1 ano.
TABLET
(CONFIGURAÇÕES
MÍNIMAS
ABAIXO)
Tablet com sistema operacional Android; Processador com velocidade
de 1.8 GHz, de oito núcleos de processamento; Memória RAM de 3
GB; Tela com tecnologia TFT, de 10”, com suporte à resolução
WUXGA; Câmera traseira com resolução de 8MP de foco automático;
Câmera frontal de 5MP; Suporte para grava
gravação
ção de vídeos de até 30FPS
com resolução FullHD; Armazenamento interno de 64GB; Suporte
para armazenamento externo de até 48GB; Suporte à conectividade à
rede sem fio padrão 802.11a/b/g/n/ac dual band (2.4GHz/5GHz) e
Bluetooth 5.0; Sensores: acelerômetro, giroscópio, GPS, de efeito Hall e
de Luz; Bateria com capacidade de 7040mAh; Suporte para
reprodução de vídeos nos formatos MP4, M4V, 3GP, WMF, ASF, AVI,
WEBM; Suporte para reprodução de áudios nos formatos MP3, M4A,
3GA, AAC, OGG, WAV, WMA, AMR, FLAC, MID
MIDII e OTA;
Garantia de 1 ano.

UND

4

UND

25

55

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Av. Manoel Novais nº 735, Centro, Telefone: (75) 3261
3261-2315
Serrinha – Bahia

08

09

MONITOR VIDEO WALL (CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS ABAIXO)
Monitor profissional vídeo wall de 49”; Antirreflexo; Borda com
largura d 12mm ou inferior; Resolução FullHD (1920x1080); Brilho 500
cd/m2; Contraste 4,000:1; Ângulo de visão (H/V) de 178/178; Tempo
de resposta de 8 ms; Gama de cores de 72%; Entrada HDMI, DP, DVI
DVID, RGB, áudio e USB; Saída DP e áudio; Conectividade RS232 (in/out)
e RJ45; Em conformidade com FCC Classe A; Suporte para fixação
VESA 400x400; Suporte de pa
parede
rede compatível com padrão VESA
400x400,
com
ajuste
de
ângulo;
Garantia de 1 ano.
CONTROLADOR DE VIDEO WALL (CONFIGURAÇÕES
MÍNIMAS
ABAIXO)
Controlador de vídeo de conexão HDMI 2.0; Suporte à resolução
FullHD e 4K; Suporte para modo 2x2 monitores; Entrada HDMI, DVI
e áudio; Suporte RS232.

UND

6

UND

2

UNID

QTD

UND

2

UND

2

LOTE II
ITEM

01

02

DISCRIMINAÇÃO DO PEDIDO
PONTO DE ACESSO SEM FIO (CONFIGURAÇÕES
FIGURAÇÕES MÍNIMAS
ABAIXO)
Ponto de acesos sem fio, com suporte aos padrões 802.11a/b/g/Wi
802.11a/b/g/Wi-Fi
Fi
4/Wi-Fi 5/Wi-Fi 6, dual band (2.4GHz/5GHz); Processador de
880MHz; Memória interna de 256MB; Banda de 5GHz de 3dBi, 2x2
UM-MIMO
MIMO e OFDMA com taxa de, no mínimo, 1Gbps; Banda de
2.4GHz, de 2.8 dBi, 2x2 MIMO com taxa de, no mínimo, 300Mbps;
Interface Gigabit Ethernet com sup
suporte
orte à 802.3af PoE passivo; Suporte
à WPA-PSK
PSK e WPA
WPA-Enterprise;
Enterprise; Suporte para transmissão de até 8
SSID; Suporte à 802.1Q (VLAN); Suporte à QoS; Suporte para
instalação em teto e parede; Suporte para gerenciamento via software;
Suporte para até 300 conexões simultâneas; Fonte, cabos, suporte de
fixação
e
manuais
devem
acompanhar
o
produto;
Garantia de 1 ano.
ROTEADOR
(CONFIGURAÇÕES
MÍNIMAS
ABAIXO)
Roteador com processador de 800MHz; Memória RAM de 128MB; 5
portas Gigabit Ethernet; 1 porta SFP; Suporte à proteção contra LOOP;
Suporte DHCP Server, Client e Relay; Suporte DNS; Suporte VLAN,
Bridge, EoIP, L2TP, OVPN, PPP, PPPoE, PPTP, SSTP; Suporte fire
firewall
wall
via software (NAT/Mangle/L7/Filter); Suporte à hotspot; Suporte à
acesso SSH e telnet; Suporte à roteamento BGP; Suporte à NTP;
Suporte à IPSec.
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03

04

05

06

07

08

09

SWITCH DE REDE (CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS ABAIXO)
Switch gerenciável de 48 portas para conexão 10Base-T
T e 100BaseTX; 2
portas para conexão Gigabit Ethernet; 1 porta SFP; Auto MDI/MDI
MDI/MDI-X;
X;
LED’s indicadores de ligado, link ativo e velocidade; Suporte para
tabela MAC com tamanho de 8K; Suporte para 100 VLAN’s; Suporte
SNMP versão 1, 2 e 3; Suporte RMON; Suporte para espelhamento de
porta; Suporte SSH e telnet; Suporte DHCP cliente, Boot´p, SNTP,
cable diagnostic, ping, traceroute, syslog; Suporte para autenticação
Radius (802.1x) Suporte para ACL’s; Suporte para agregação de link’s
(802.3ad); Suporte Spa
Spanning
nning Tree; Suporte para controle de Broadcast,
Multicast e Unicast desconhecido (Unknown Unicast); Suporte QoS;
Suporte Layer 2; Suporte para upgrade firmware via HTTP/TFPT; Em
conformidade com FCC Parte 15 Classe A; Cabo de força, de console,
acessórios para montagem em rack, CD com software e manuais
originais devem acompanhar o produto.
Garantia de 1 ano.
CABO
HDMI
(CONFIGURAÇÕES
MÍNIMAS
ABAIXO)
Cabo HDMI 2.0 de 5 metros; Suporte à resolução 4K; Conectores
banhado à ouro 24k.
PEN DRIVE CAPACIDADE DE 32GB
DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO USB 3.0,
VELOCIDADES USB 3.0: LEITURA ATÉ 40MBS E
GRAVAÇÃO ATÉ 10MBS.
MOUSE USB; 800 DPI
MOUSE ÓPTIC
TAMANHO: MÉDIO
SCROLL MÁCIO
TECLADO PARA COMPUTADOR USB
COR: PRETO
TECLAS MACIAS E SILENCIOSAS
TECLAS IMPRESSAS A LASER
RESISTENTE À ÁGUA
CONEXÃO USB
DISCO
RÍGIDO
REMOVÍVEL
HD Externo Portátil 1 TB, USB 3.0. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
HD Externo Portátil 1 TB; Interface: USB 3.0 e Compatível com USB
2.0; Não necessita de alimentação externa: direto da porta USB; Duas
formas de backup: copia os arquivos automaticamente para o drive
conforme programação ou em tempo real; Não ser necessário nenhum
CD de instalação. Conectar e usar; Formatação: NTFS; Compatível
com : Windowss 7/Vista/XP
FONTE
ALIMENTAÇÃO
FONTE ALIMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
CHAVE LIGA/DESLIGA C/LED INDICADOR E CHAVE PARA D
U, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT

UND

2

UND

10

UND

10

UND

10

UND

10

UND

20

UND

10
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LOTE III
ITEM

DISCRIMINAÇÃO DO PEDIDO

UNID

QTD

01

Cartucho de Toner HP Laser Jet CF 219A (9A)

UND

5

02

Cartucho de Toner HP Laser Jet CF 218A (8A)

UND

5

03

Cartucho de Toner HP Laser Jet CF 248A (48A)

UND

15

04

Cartucho de Toner BROTHER Laser Jet TN 3332

UND

5

05

Cartucho de Toner BROTHER Laser Jet TN 3382

UND

5

06

Cartucho de Toner BROTHER Laser Jet DR 3440

UND

5

UND

5

07

Cartucho de Toner SANSUNG Laser Jet MLT 104

08

Tinta refil ECOTANK EPSON 664 COR PRETA

UND

10

09

Tinta refil ECOTANK EPSON 664 COR MAGENTA

UND

5

10

Tinta refil ECOTANK EPSON 664 COR AMARELA

UND

5

11

Tinta refil ECOTANK EPSON 664 COR CIANO

UND

5

1.1.3. Por se tratar de mera estimativa de gastos, a quantia acima mencionada não se
constitui, em hipótese alguma, compromisso futuro para o contratante, razão pela
qual não poderá ser exigida, nem considerada como valor para pagamento mínimo,
podendo sofrer acréscimos ou supressões, de acordo com a necessidade da
contratante, sem que isso justifique qualquer indenização ao contratado.
1.2. A proposta vencedora será aquela que oferecer menor preço g
global.
1.3. Prazo de validade do registro: O prazo de validade do registro de preços será de
12 meses e durante este prazo, as propostas selecionadas ficarão à disposição da
Administração para que efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de
que necessitar, segundo a conveniência dos órgãos e/ou entidades contratantes, até o
limite estabelecido.
1.3.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, ficando
ficando-lhe facultada a utilização de outros
meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário
do registro a preferência em igualdade de condições.
14. Os valores utilizados para a estimativa da Administração correspondem ao valor
médio dos itens licitados, colhidos por pesquisa de preços fornecidos por Empresas
do ramo.
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1.4.1. Os valores estimados para contratação constam nos autos do Processo
Administrativo nº 026/2021, com vistas franqueadas a todos interessados, conforme
entendimento exarado
rado no Acordão n.º 114/2007 – Plenário do Tribunal de Contas da
União, dentre outros no mesmo sentido, citem
citem-se
se os Acórdãos nº 1.248/2009 e
1935/2006, todos do Plenário.
1.4.1.1. O preço máximo considerado para o material ou equipamento será o preço
obtido
do através da média das cotações obtidas junto a empresas do ramo.
1.4.2. Nas licitações por lote para registro de preços, mediante adjudicação por menor
preço global do lote, deve
deve-se
se vedar a possibilidade de aquisição individual de itens
registrados para os quais a licitante vencedora não apresentou o menor preço.
Acórdão TCU 343/2014--Plenário | Relator: VALMIR CAMPELO
1.5. A quantidade mínima a ser cotada para cada um dos itens é de 100%(cem por
cento) das quantidades estimadas neste Termo de Referência
Referência.
2. JUSTIFICATIVAS
A contratação de empresa para fornecimento de materiais e equipamentos de
informática se faz necessária para atendimento das necessidades de consumo da
Câmara Municipal de SERRINHA, para atender a solicitações de servidores,
vereadores visando maior eficiência nas atribuições desse Poder Legislativo
Legislativo.
3. DA OBRIGAÇÃO DE LICITAR
Em razão dos custos envolvidos, cuja média foi obtida com empresas do ramo
pertinente ao objeto licitado, os bens objeto podem ser licitado pela modalidade
Concorrência, prevista na Lei nº 8.666/93 ou por Pregão, previsto na Lei nº
10.520/02.
3.1. DA NATUREZA DOS BENS

Os bens objeto desta licitação podem ser definidos como comuns, pois possuem
padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos por meio de
especificações usuais no mercado.
4. DAS AMOSTRAS
4.1. A licitante poderá ser convocada a apresentar amostra deverá fazê
fazê-lo,
independentemente de já ter fornecido igual ou equivalente a Câmara Municipal.
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5. CONDIÇÕES BÁSICAS
6.1. O fornecimento deverá estar disponibil
disponibilizado
izado ao Contratante a partir da
assinatura do Contrato.
6.1.1. A Entrega dos produtos deverá ocorrer em até 03 (três) dias úteis, contados do
encaminhamento da Autorização de Fornecimento.
6.3. Quanto ao quantitativo estimado a ser contratado, só será pago o que
efetivamente for entregue.
6.3. A empresa contratada deverá administrar o fornecimento de maneira eficiente,
objetivando total segurança física, qualidade e rapidez.
6.4. A Empresa deverá fornecer os produtos, con
conforme
forme lhe for solicitado, de segunda
a sábado.
6.5. Para o fornecimento, a CONTRATADA deverá executar todas as atividades
necessárias à obtenção do escopo contratado.
6.6. A operacionalização, transporte e entrega dos produtos no(s) local (is)
estabelecido(s) pelo CONTRATANTE deverão ser executados pela CONTRATADA,
de maneira a observar sua aceitação, análise da apresentação.
6.7. Para garantir o fiel cumprimento do objeto, as empresas deverão identificar suas
embalagens com (marca, adesivo, cor etc.) conforme o local do fornecimento, para
que se evitem possíveis extravios.
6.8. Faz-se
se necessária a identificação das embalagens, a fim de se apurar a
responsabilidade da CONTRATADA, no caso em que houver algum incidente que
porventura possa ocorrer.
7. DO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
7.1. Para fornecimento das quantidades adquiridas proceder
proceder-se-á
á da seguinte forma,
de acordo com as necessidades e conveniências do Contratante:
a) o

CONTRATADO fornecerá os produtos mediante a apresentação da
“Autorização de Fornecimento”, conforme modelo previamente apresentado pelo
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CONTRATANTE e acordado pelas partes, devidamente datada e assinada por
funcionário autorizado da Câmara Municipal;
b) a “Autorização de Fornecimento” deverá ser devidamente preenchida com as

informações relativas ao fornecimento e assinadas por funcionário que executar o
fornecimento.
c) Para garantir o fiel cumprimento do objeto, as empresas deverão identificar suas

embalagens;
7.2. Não será admitida recusa de fornecimento dos equipamentos ou suprimentos em
decorrência de sobrecarga da sua capacidade.
8. DO PREÇO
8.1. O preço unitário considerado para o fornecimento será o preço ofertado na
proposta vencedora deste Pregão.
8.2. No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, tarifas,
fretes e demais despesas que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto
deste contrato, isentando o CONTRATANTE de quaisquer ônus por despesas
decorrentes.
8.3. Os preços
reços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da
data de apresentação da proposta, podendo ser revisados e reajustados na forma
legal.
8.3.1. Transcorridos 12 (doze) meses da contratação e, caso haja prorrogação do
contrato, oss preços poderão ser reajustados, tendo por base a data da apresentação da
proposta, tendo como limite máximo a variação do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC) do IBGE.
8.3.2. Para a efetiva aplicação do reajuste, previsto no item acima, a lici
licitante
vencedora deverá apresentar sua solicitação por escrito, contendo os demonstrativos
e seus comprovantes, para análise e negociação a Câmara Municipal.
9. VIGÊNCIA
9.1. Este Registro de Preço tem vigência de 12 (doze) meses contados da data da sua
assinatura,
ssinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial,
disponível
em
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https://www.indap.org.br/cad.php?redir=tru
https://www.indap.org.br/cad.php?redir=true&estado=Bahia&categoria=Serrinha
e&estado=Bahia&categoria=Serrinha
&palavra=C%E2mara&pg=buscar#
&palavra=C%E2mara&pg=buscar#, tendo início e vencimento em dia de expediente,
devendo-se
se excluir o primeiro e incluir o último.
10. UNIDADE FISCALIZADORA
10.1. A Fiscalização do cumprimento do Contrato caberá ao Controle Interno da
Câmara Municipal e a servidor designado especificamente para esse fim.
11. DO PAGAMENTO
11.1. O pagamento será efetuado mensalmente, através de ordem bancária
(transferência ou depósito), no prazo até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente ao
fornecimento, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestado o
cumprimento da obrigação do objeto da licitação.
11.2. Como condição para recebimento de cada pagament
pagamento,
o, a CONTRATADA
deverá comprovar sua regularidade fiscal com a Fazenda Federal, Estadual,
Municipal, FGTS e CNDT.
12. DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. A CONTRATADA é obrigada a conduzir os trabalhos inerentes ao
fornecimento dos bens, objeto deste Contrato, de acordo com as normas técnicas da
ABNT, em estreita observância às legislações federal, estadual e municipal, bem
como, a quaisquer ordens ou determinação do Poder Público, procurando – dentro
do possível – conduzir seu pessoal de modo a formar, perante o p
público, uma boa
imagem da CONTRATANTE e da própria CONTRATADA.
13. DA GARANTIA DO PRODUTO
13.1. O produto deverá possuir prazo de garantia de 12 (doze) meses.
13.2. Quando o produto for perecível, o prazo deverá ser discriminado de acordo
com a maior ou menor necessidade de estocagem da Administração.
13.3. Durante o prazo de garantia, o contratado obriga
obriga-se
se a substituir ou reparar, às
suas expensas, qualquer produto que apresente defeito que não seja decorrente do
desgaste natural ou do incorreto manus
manuseio do produto.
13.4. Incumbe ao contratado o ônus da prova da origem do defeito.
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14. MÉTODO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS
14.1. O valor estimado da contratação foi apurado em pesquisas de preços no
mercado local e região.
SERRINHA, 23 de fevereiro de 2021.
2021

ALINE NUNES LIMA.
Diretora Geral.
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ANEXO II –MINUTA
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021
ATA DE REGISTRO DEPREÇOSNº /2021-SRP
SRP
VALIDADE: 12 (doze) meses
A CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA,, pessoa jurídica de direito interno,
inscrita no CNPJ sob o nº
-,,
com
sede
administrativa
situado na Rua
, n°, Centro, Serrinha, Estado Bahia,
por seu Presidente ALEXANDRO DOS REIS MENEZES
MENEZES[inserir
[inserir nacionalidade,
estado civil e profissão], portador da Cédula de Identidadenº
e CPF (MF) nº
, nos termos da Lei n.º 10.520, de
17/07/2002, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, Lei Complementar
n.º 123, 14/12/2006, Lei Municipal nº 788, de 27/05/2009, Dec
Decreto Municipal nº
05/2021, de 16/02/2021, e alterações posteriores de toda a legislação referida, e
demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no
Pregão
Presencial
nº
001/2021,,
RESOLVEM
registrar
os
preços
ofertadospeloLicitante
Licitante ______________________________
, inscritonoCNPJ
inscrito
sob
o nº __________________
__________________,com sede a _________ ,representado(a)pelo(a)Sr.(a)
conforme cláusulas aseguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Constitui-se
se objeto desta Ata de Registro de Preços a Contratação de empresa
para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos de informática para a
Câmara Municipal de Serrinha – Bahia, conforme especificações constantes neste
Edital eAnexos.
1.2. Os itens abaixo especificados foram adjudicados, no valor totaldeR$ _____
(porextenso),
ao
Licitante
_____________,
situado
no _______
em_______________ inscrit
inscrito no CNPJ/MF sob o nº ______representado
representado neste ato
pelo Sr (a). _________________,
_________________,portador(a) do RG nº ______________ e CPF nº
_____________.
ITEM

DISCRIMINAÇÃO
(Características
Mínimas)

UND.

QUANT

MARCA

V. UNIT.

V.TOTAL

1
2
(...)
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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 nº 001/2021.
2.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão obs
observadas,
ervadas, quanto ao preço e
prazo, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Presencial nº
001/2021 que a precedeu e integra o presente instrumento decompromisso.
2.3. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta
apresentada no Pregão Presencial nº 001/2021,, pela(s) empresa(s) detentora(s) da
presente Ata, a(s) qual(is) também a integram.
2.4. A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar
da data de sua assinatura, enquanto a propost
proposta
a continuar se mostrando mais
vantajosa, satisfeitos os demais requisitos do Decreto Municipal nº 06/2021,
de16/02/2021.
2.5. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preçosa Câmara Municipal
não será obrigado a solicitar o fornecimento relacionado
relacionadoss na Cláusula Primeira,
exclusivamente, pelo Pregão Presencial, podendo fazê
fazê-lo
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 aalguma das
hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos ao vencedor, neste caso, o
contraditório e a ampladefesa.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. Poderá utilizar-se
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
ue couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de
1993 e no Decreto Municipal nº 06
06/2021, de16/02/2021.
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.
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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
órgãosparticipantes.
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
gerenciadoreórgãosparticipantes,independentedonúmerodeórgãosnãoparticipantesq
ueaderirem.
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
órgãogerenciador.
3.5.1. Após a autorização do órgão gerenciad
gerenciador,
or, o órgão não participante deverá
efetivar o fornecimento ou contratação solicitada, observado o prazo de vigência
destaAta.
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 não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas
com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE FORNECIMENTO
4.1. Os materiais desse Termo de Referência deverão ser entregues initerruptamente,
todos os dias da semana, no prazo de até 03 (três) dias úteis para materiais e 08 (oito)
dias úteis para equipamentos contados da Autorização deFornecimento.
4.2. O(s) representante(s) da Câmara Municipal anot
anotará(ão)
ará(ão) em registro próprio
todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitosobservados.
4.3. Os veículos utilizados no transporte do produto deverão estar de acordo com a
Legislaçãovigente.
4.4. Após o primeiro fornecimento, a Câmara Municipal passará a empresa licitante,
a programação mensal da quantidade a ser fornecida, a fim de que possa
providenciar o produto.
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4.5. O prazo de entrega será de 03 (três) dias úteis para materiais e 08 (oito) dias úteis
para equipamentos contados a partir da emissão da Autorização de Fornecimento,
não devendo ultrapassar este período. Tal prazo é estabelecido pela Câmara
Municipal
icipal e o não cumprimento dos mesmos sujeitará a empresa fornecedora às
penalidadescabíveis.
4.6. O fornecimento dos materiais será acompanhada e fiscalizada por
representante(s) da Câmara Municipal, designado(s) para esse fim, permitida a
assistência deterceiros.
4.7. O(s) representante(s) da Câmara 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 defeitosobservados.
4.8. Os fornecimentos serão rejeitados quando não atenderem às condições
estabelecidas no Edital do Pregão Presenci
Presencial nº 001/2021 e seus anexos e na proposta
apresentada pelo LicitanteVencedor.
CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA
5.1. O Licitante Detentor da Ata deverá garantir o fornecimento, sem gerar quaisquer
ônus adicionais para a Câmara Municipal, por um período de, no mínimo, 12 (doze)
meses, a contar da data do atesto na Nota Fiscal/Fatura, obedecidas as exigências
previstas
as no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº
001/2021.
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
6.1O pagamento será efetuado após fornecimento, mediante ordem bancária a ser
creditada em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias do mês subsequente ao
fornecimento, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura, referente aos produtos,
devidamente atestado quanto o cumprimento da obrigação do objeto dalicitação.
6.2. A Câmara poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas
ltas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos desteEdital.
6.3. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora na pendência de
qualquer uma das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a
alteração de preços ou compen
compensação financeira:
a) comprovação de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
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(CRF), Certidão Negativa de Inadimplência Trabalhista (CNDT) e Certidão Negativa
das Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ousede;
b) atestação de conformidade
formidade do fornecimento do(s)produto(s);
c) cumprimento das obrigaçõesassumidas;
d) manutenção de todas as condições de habilitação exigidas nesteEdital.
6.4. A nota fiscal/fatura não deverá conter arredondamentos de valores. Quando o
resultado da operação final apresentar 3 (três) casas decimais ou mais, deverão ser
eliminadas as casas decimais a partir da terceira, considerando para valores em
centavos, apenas as duas primeiras casasdecimais.
6.5. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liqu
liquidação da
despesa, a nota fiscal/fatura será devolvida à CONTRATADA pela FISCALIZAÇÃO
e o pagamento ficará pendente, até que a mesma providencie as medidassaneadoras.
6.6. A contagem do prazo para pagamento iniciar
iniciar-se-á
á após reapresentação do
documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional para o
CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo do fornecimento pelaCONTRATADA.
6.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos
moratórios devidos pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos na
fatura do mês seguinte ao da ocorrência, são calculados por meio da apli
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 apurad
apurado:
I =i
365

I = 6/100
365
Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.

I = 0,00016438

6.8. Para execução do pagamento de que trata o subitem 6.1 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 Câmara Municipal, no
CNPJ nº 13.347.406/0001
6/0001-97,, informando o número de sua conta bancária, o nome do
Banco e a respectivaAgência.
6.9. 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
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ficará
rá pendente até que tenham sido adotadas as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar
iniciar-se-á
á após a regularização da situação ou
reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus a Câmara
Municipal.
6.10. Não será efetuado qualquer pagamento ao Licitante Detentor da Ata enquanto
houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade
ou inadimplênciacontratual.
6.11. O pagamento de que trata o subitem 6.1 desta Cláusula estará condicionado à
comprovação daa regularidade do Licitante Detentor da Ata por meio de consulta
“online” ou por meio de certidões expedidas pelos órgãos competentes,
devidamenteatualizadas.
6.12. O Licitante Detentor da Ata ficará sujeito à suspensão do pagamento da Nota
Fiscal/Fatura, no caso
aso de descumprimento do parágrafo 5º desta Cláusula, até que
seja sanada a pendência, mediante apresentação do documento comprobatório da
regularidade do registroverificado.
6.13. É vedada a emissão e/ou circulação de efeitos de créditos para representação
do preço total, bem assim a cessão total ou parcial dos direitos creditórios
deledecorrentes.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO
7.1. O Licitante Detentor da Ata é obrigado a fornecer todos os produtos solicitados
durante a vigência desta Ata, mesmo que o fornecimento dos mesmos esteja prevista
para data posterior a seu vencimento.
7.2. Se a qualidade do produto não corresponder às especificações exigidas no Edital
e seus anexos que precederam a presente Ata, serão adotados os procedimentos
previstos na CláusulaDécima.
7.3. Os produtos deverão ser entregues em até 03 (três) dias úteis para materiais e 08
(oito) dias úteis para equipamentos contados a partir da emissão da Autorização de
Fornecimento, não devendo ultrapassar este período. Tal prazo é estabeleci
estabelecido pelo
solicitante e o não cumprimento dos mesmos sujeitará a empresa fornecedora às
penalidadescabíveis.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR
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8.1. Cumprir fielmente as demais obrigações estabelecidas no Edital do Pregão
Presencial nº 001/2021 e seusanexos.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CÂMARA
9.1. As obrigações da Câmara Municipal estão estabelecidas no Edital do Pregão
Presencial nº 001/2021 e seusanexos.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES
10.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 1993,
da Lei nº 10.520/2002, a Licitante que, no decorrer dacontratação:
10.1.1. Inexecutar total ou parcialmente a Ata de Registro dePreços;
10.1.2. Apresentar documentaçãofalsa;
10.1.3. Comportar-se de modoinidôneo;
10.1.4. Cometer fraudefiscal;
10.1.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e na Ata de Registro
dePreços.
10.2. A Licitante que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintessanções:
10.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não
acarretarem prejuízos significativos ao objeto dacontratação;
10.2.2. Multa:
I - Moratória de até2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da contratação, até o limite de 30 (trinta)dias;
II - Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro
de Preços, no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo
ser
cumulada
com
a
multa
moratória,
desdequeovalorcumuladodaspenalidadesnãosupereovalortotaldaAtadeRegistrodePr
eovalorcumuladodaspenalidadesnãosupereovalortotaldaAtadeRegistrodePr
eços.

70

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Av. Manoel Novais nº 735, Centro, Telefone: (75) 3261
3261-2315
Serrinha – Bahia
III - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Câmara,
Câmara pelo prazo de
até 02 (dois) anos. (Acórdão 2242/2013
2242/2013-Plenário, TC 019.276/2013-3
019.276/2013 de21/08/2013);
IV - 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, que
será concedida sempre que a Licitante ressarc
ressarcir
ir a Administração pelos
prejuízoscausados;
10.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as
demaissanções.
10.4 . Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento
de contratar e de declaração de inidoneidade, prev
previstas
istas no subitem anterior, as
empresas ou profissionais que, em razão da Ata de Registro de Preços decorrente
destalicitação:
10.5. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento detributos;
10.6. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos dalicitação;
10.7. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
10.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar
realizar-se-á em Processo
Administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando
observando-se o
procedimento previsto na Lei Federal nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº
9.784, de 1999 e demais alteraçõesvigentes.
10.9. A autoridade competente, na aplicação das sanç
sanções,
ões, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio daProporcionalidade.
10.10. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos
dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Munícipio, ou ainda, quando
for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobradosjudicialmente.
10.11. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo
de 10 (dez) dias, a contar
ontar da data do recebimento da comunicação enviada pela
autoridadecompetente.
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10.12. As penalidades serão obrigatoriamente publicadas no site oficial d
daCâmara
Municipal.
10.13. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no
o caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras
medidascabíveis.
10.14. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão
previstas no Edital.
10.15. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado
aoCONTRATADO.
10.16. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o CONTRATADO obrigado a
recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
comunicaçãooficial.
10.17. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo
CONTRATADO ao CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em
dívidaativa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REVISÃO DOS PREÇOS
11.1. Durante a vigência da presente Ata, os preços registrados serão fixos e
irreajustáveis, exceto nas hipóteses previstas no art. 17 do Decreto nº 06/2021,
de16/02/2021.
11.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo do fornecimento,
devidamente comprovado, cabendo a CÂMARA,, por meio do Servidor
Serv
designado
gestor da Ata, promover as necessárias negociações junto às empresasvencedoras.
11.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar
tornar-se
superior ao preço praticado no mercado, o gestor da Atadeverá:
a) convocar a empresa vencedora visando à negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado pelomercado;
b) frustrada a negociação, a empresa vencedora será liberada do
compromissoassumido;
c) convocar as demais empresas visando igual oportunidade denegociação.
11.4. Quando o preço de mercado tornar
tornar-se
se superior aos preços registrados e a
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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 defornecimento;
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 maisvantajosa.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO
OBJETO
12.1. Os itens a serem fornecidos, objetos desta Ata de Registro de Preços, serão
acompanhados
ompanhados por Servidor designado pela CâmaraMunicipal.
12.2. AtendendoaoquantodispostonaLeiFederaldenº12.486/2013,ficadesignadooServi
dor.............................., CPF nº ................................, matrícula
matrículanº .... lotado na
CâmaraMunicipa de Serrin
Serrinha,
ha, para o fim específico de acompanhar o fornecimento
dos itens, do objeto da presente Ata de Registro de Preços, de modo que o referido
servidor, deverá emitir relatórios mensais, informando sobre o andamento da Ata de
Registro de Preços, que deverão se
serr encaminhados para o setor de compras a partir
do primeiro mês de iniciado o fornecimento dos itensadquiridos.
12.3. O Licitante detentor da Ata é responsável pelo fornecimento dos itens, do objeto
destaata.
12.4. O fornecimento pelo Licitante detentor da Ata, deverá ser devidamente
acompanhado da Nota Fiscal/Fatura de acordo com as demais exigências
estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Presencial
nº001/2021.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
13.1. O Licitante Detentor da Ata terá o seu Registro de Preço cancelado na Ata, por
intermédio de processo administrativoespecífico:
13.1.1. Os pedidos do Licitante Detentor da Ata, mediante solicitação por escrito,
quando: I - comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências da
presenteAta;
II - comprovar a ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita
execução da Ata, decorren
decorrentes
tes de caso fortuito ou de força maior devidamente
comprovado;ou,
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III - o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da
elevação dos preços demercado.
13.1.2. Por iniciativa da Câmara
Câmara,, por razões de interesse público devidamente
motivadas e justificadas, assegurado o contraditório e ampla defesa, bem assim
quando o Licitante Detentor daAta:
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 dePreços;
III - perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no
processo licitatório; IV - não comparecer ou se recusar a fornecer os itens decorrentes
da Ata de Registrode Preço;
V - incorrer em qualquer hipótese 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, de2002.
13.2. A comunicação do cancelamento dos preços registrados, será feita por
intermédio de correspondência, mediante recibo, juntando
juntando-se
se o comprovante aos
autos que deram origem ao registro de preços.
13.3. A solicitação do Licitante Detentor da Ata para cancelamento dos preços
registrados deverá ser formulada com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias,
facultada a Câmara a aplicação das penalidades previstas na Cláusula Nona, caso
não aceitas as razões dopedido.
pedido.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO
14.1. O fornecimento 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 nº 001/2021.
001/2021
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES
IÇÕES FINAIS
15.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 001/2021 e a proposta do
Licitante que apresentou os menores preços na etapa de lances.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
16.1. Fica eleito o foro da Comarca de Serrinha/BA, para dirimir toda e qualquer
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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
queseja.
Serrinha/BA,

de

de2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Alexandro dos Reis Menezes – Presidente
CONTRATANTE

LICITANTE VENCEDOR REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATADA

Testemunhas:
1..........................................................................CPF nº.......................................
2........................................................................ CPFnº.........................................
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ANEXO III - MODELO DE CREDENCIAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede
à......................................, neste ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação
completa - nome, RG, CPF,
PF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente
instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador (es) o
oSenhor
(a),(nacionalidade,estadocivil,profissão),portadordoRegistrodeIdentidadenº..............,expedid
(nacionalidade,estadocivil,profissão),portadordoRegistrodeIdentidadenº..............,expedid
opela..........,devidamenteinscritonoCadastrodePessoasFísicasdoMinistériodaFazenda,sobonº
.......,devidamenteinscritonoCadastrodePessoasFísicasdoMinistériodaFazenda,sobonº
,residente à rua...................................................,nº
como meu mandatário, a quem
confiro amplos poderes
oderes para junto ao Órgão.............................. pr
praticar todos os atos
necessários, relativos ao procedimento licitatório na modalidade de Pregão Presencial nº
001/2021, conferindo-lhe,
lhe, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô
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,
e, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

Observações:
1)
2)

Emitir em papel que identifique alicitante.
Declaração a ser emitida pelalicitante.

76

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Av. Manoel Novais nº 735, Centro, Telefone: (75) 3261
3261-2315
Serrinha – Bahia

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E
PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021
A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à
......................................, neste ato representado pelo (s) (diretores ou sócios ou procurador,
com qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e
endereço), em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declara ter
conhecimento de todas as informações e das co
condições
ndições 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 possui a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.
( ) Que está enquadrado na data designada para o início da sessão pública, na condição de
microempresa e que não está incurso nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei
Complementar nº123/06.
( ) Que está enquadrado, na data desi
designada
gnada para o início da sessão pública, na condição de
empresa de pequeno porte e que não está incurso nas vedações a que se reporta § 4º do art
. 3º da Lei Complementar nº123/06.
No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências dehabilitação,
dehabilitação,declara:
( ) 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 5
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor
do certame, prorrogáveis por igua
iguall período, a critério da Administração Pública , cientes de
que a não-regularização
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).
Observações:
1)
2)

Emitir em papel que identifique alicitante.
Declaração a ser emitida pelalicitante.
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ANEXO V - DECLARAÇÃO QUE COMPROVE A INEXISTÊNCIA DE MENOR NO
QUADRO DA EMPRESA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021

...................................................................(empresa), inscrita no CNPJ
nº.....................................,
..., por
intermédio de seu representante legal o(a)Sr(ª). ...................................................
................... , portador(a) da
Carteirade
Identidade nº............................ e doCPFnº ............................... , DECLARA, para fins do
disposto no inciso Vdo
art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro
de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos em trabalho de qualquer natureza,
nem mesmo na condição de aprendiz
( ) Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze anos), na condição de aprendiz.
(somente assinalar se esta assertiva for verdadeira)

Data e Local
ASSINATURA DO DIRETOR OU REPRESENTANTE LEGAL
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

Observações:
1)
2)

Emitir em papel que identifique alicitante.
Declaração
a
ser

emitida

pelalicitante.
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante) para
fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em
especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro,que:
1.
a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira
independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial
ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquerpessoa;
2.
a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não
foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato
desta licitação, por qualquer meio ou por qualquerpessoa;
3.
que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participant
participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou
nãodela;
4.
que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação doobjeto;
5.
que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;e
6.
que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que
detenho plenospoderes
poderes e informações parafirmá-la.
local, data
[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [nome com
completo]
CI: [número e órgão emissor] e CPF: [número]
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social]

Observações:
1)
2)

Emitir em papel que identifique alicitante.
Declaração a ser emitida pelalicitante.

79

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Av. Manoel Novais nº 735, Centro, Telefone: (75) 3261
3261-2315
Serrinha – Bahia

ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021
CONTRATO Nº ..........
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA
PARA
EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
PARA A CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SERRINHA/BA, E A
EMPRESA....................................
A....................................
A CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA3, pessoa jurídica de direito interno, inscrita no
CNPJ sobonº ............................... ,comsedeadministrativasituadonaAvenida
Avenida
Manoel
Novaisnº735,Centro,Serrinha
Serrinha – Bahia, por seu Presidente ALEXANDRO DOS REIS
MENEZES[inserir
[inserir nacionalidade, estado civil e profissão], portador da Cédula de Identidade
nº ................... [inserir número e órgão expedidor/unidade da federação] e CPF(MF)nº
......................................................
...................... doravante
denominado
CONTRATANTE,
eaEmpresa........................,pessoajur
eaEmpresa........................,pessoajurídicadedireitoprivado,
ídicadedireitoprivado,
inscritanoCNPJsobonº
,comsedeà
.............................,
......................................................
...................... ,nesteatorepresentadonaformadosseusEstatutos/Regimento/
ContratoSocial, pelo Sr..........., ....................., portador da Cédula de Identidade nº ...........
SSP/BA,
SP/BA,
inscrito
no
CPF
sobonº
......................................................
...................... ,aquidenominadaCONTRATADA,combasenoEditaldoPregão
Presencialnº001/2021,, do Processo Administrativo nº 0021/2021 e disposições legais previstas
para
a
espécie,
resolvemcelebraropresenteContratodeFornecimento,medianteascláusulase
resolvemcelebraropresenteContratodeFornecimento,medianteascláusulasecondiçõesseguinte
s:
CLÁSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente contrato tem como objeto o fornecimento de materiais e equipamentos de
informática, conforme demanda, para suprir as necessidades da Câmara Municipal de
Serrinha, Bahia, descrito no(s) Item
Item(ns) no(s) ..................., conforme especificações constantes
do Anexo I - Termo de Referência do Edital do Pregão Presencial nº.
nº.001/2021
001/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1. O valor total estimado deste contrato é de R$ ( ), conforme tabela a seguir:
ITEM DISCRIMINAÇÃO
DISCRIMINAÇÃOMARC UNIDAD QUANT. V.
V. TOTAL
A
E
UNITÁRIO
Descrever
... conforme
Termo
deReferência.
TOTAL
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
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A despesa orçamentária decorrente da execução deste contrato correrá à conta
das dotações2 vigentes, especificadas no Contrato decorrente desta licitação, asaber:
3.1.

UNIDADE:
PROJETO/ATIVIDADE:
ELEMENTO DE DESPESA:
FONTE DE RECURSOS:
3.2.
As despesas para os exercícios subsequentes, quando for o caso, serão alocada à
dotação orçamentária prevista para atendimento da finalidade, a ser consignada aos Órgãos
Interessados da Câmara Municipal pela Lei OrçamentáriaAnual.
CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO
4.1.
O fornecimento deverá estar disponibilizado ao Contratante a partir do da
assinatura doContrato.
4.1.1.
O fornecimento dos materiais deverá ocorrer em até 03 (três) dias úteis,
contados do encaminhamento da Autorização deFornecimento.
CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO
5.1.
Para fornecimento das quantidades adquiridas proceder
proceder-se-á da seguinte
forma, de acordo com as necessidades e conveniências doContratante:
a)
o CONTRATADO fornecerá os produtos mediante a apresentação da
“Autorização de Fornecimento”, conforme modelo previamente apresentado pelo
CONTRATANTE e acordado pelas partes, dev
devidamente
idamente datada e assinada por funcionário
autorizado da CâmaraMunicipal;
b)
a “Autorização de Fornecimento” deverá ser devidamente preenchida com as
informações relativas ao abastecimento e assinadas por funcionário do posto que executar
ofornecimento.
5.2.
Os materiais serão recusados no caso de densidade fora dos padrões, erro
quanto ao produto solicitado, volume menor que o solicitado, contaminação por quaisquer
elementos não permitidos em sua composição ou a presença de outras substâncias, em
percentuais além
m dos autorizados em sua composição.
5.3.
O material recusado deverá ser substituído no prazo máximo de 01 (um) dia,
contado a partir do recebimento pelo CONTRATADO da formalização da recusa pelo
CONTRATANTE, arcando o CONTRATADO com os custos dessa operação, inclusive os
dereparação.
5.4.
Para o fornecimento, deverão ser especificados os quantitativos a serem
fornecidos, no preenchimento da requisição da Câmara Municipal, bem como o Contratado
deverá fornecer o devido comprovante.
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2Não será admitida recusa de abastecimento em decorrência de sobrecarga na
5.5.
sua capacidade instalada.

5.6.
Em caso de panes, casos fortuitos ou de força maior, o CONTRATADO deverá
providenciar alternativas de abastecimento nas mesmas condições acordadas, no prazo
máximo de 01 (um) dia, após o recebimento da formalização de descontinuidade dos
fornecimentos dos bens objeto do Contrato, emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de
sofrer as sanções previstas nocontrato.
CLÁUSULA SEXTA- DA VIGÊNCIA
6.1. O prazo de vigência deste contrato é de (q
(quantidade
uantidade por extenso) [até 12(doze) meses],
contado
da data da sua assinatura, para o fornecimento, especificados na Cláusula Primeira deste
Contrato, excluídos o dia do começo e incluído o do vencimento.
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ENCARGOS DAS PARTES
7.1.
As partes
tes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato,
respondendo pelas consequências de sua inexecução total ouparcial.
7.2.
O CONTRATADO deve:
a)
responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do
CONTRATANTE, ou ainda a terc
terceiros,
eiros, durante a execução deste contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento peloCONTRATANTE;
b)
fornecer todo o material para o qual está autorizado ofornecimento;
c)
efetuar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do objeto, no
prazo estabelecido nestecontrato;
d)
comunicar à Administração do CONTRATANTE qualquer anormalidade
constatada e prestar os esclarecimentossolicitados;
e)
manter, durante o período de contratação, o atendimento das condi
condições de
habilitação exigidas na licitação.
f)
credenciar, junto ao CONTRATANTE, preposto para representá
representá-la sempre que
for necessário, prestando os esclarecimentos e atendendo às reclamações que por ventura
surgirem durante a execução docontrato;
g)
fornecer a seus
eus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual –
EPI, exigidos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho – SSMT do MTE, bem
como cumprir todas as normas sobre medicina e segurança dotrabalho;
h)
observar e adotar todas as normas de segu
segurança
rança e prevenção a incêndio,
recomendadas porLei.
i)
cumprir outras exigências constantes do edital do Pregão Presencial nº. 001/2021
2A

dotação deverá ser indicada pela Unidade Administrativa, na hipótese de Contratação. Segundo
Orientação do TCU a licitação para o SRP pode ser realizada independe
independentemente
ntemente 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
Geral da Presidência: S
Senado
enado Federal, Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2010,
pág. 243. Disponível no site www.tcu.gov.br
www.tcu.gov.br.
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ao qual está vinculado.
7.3.
São expressamente vedadas aoCONTRATADO:
a)
a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia
autorização docontratante;
b)
a subcontratação para a execução do objeto destecontrato.
c)
a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE,
durante a vigência destecontrato.
7.4.
O CONTRATANTEdeve:
a)
prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser
solicitados pelo representante daCONTRATADA;
b)
solicitar a troca dos produtos que não atenderem às especificações do
objetocontratado;
c)
solicitar o fornecimento dos produtos constantes do objeto deste contrato
mediante
diante a expedição de autorização defornecimento;
d)
notificar à CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou
imperfeições no fornecimento, fixando prazo para suacorreção.
e)
designar servidores do CONTRATANTE para acompanhar e fiscalizar a
execução do Contrato, nos termos do art. 67 da Lei nº8.666/93;
f)
fornecer a relação dos servidores, autorizados a receberem o
referidofornecimento;
g)
fornecer à CONTRATADA, nomes e modelos de assinaturas dos responsáveis
por liberar autorizações para guia deab
deabastecimento.
h)
observar as obrigações relativas ao CONTRATANTE, previstas no Anexo I Termo de Referência do edital do Pregão Presencial nº.
nº.001/2021.
CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO
8.1.
O objeto desta licitação será recebido, conforme autoriza o art. 73 da Lei
8.666/1993. I - em se tratando de obras eserviços:
a)
provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 10 (dez) dias da comunicação
escrita docontratado;
b)
definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo
de
observação,
ou
vistoria
que
comproveaadequaçãodoobjetoaostermoscontratuais,observadoodisposton
comproveaadequaçãodoobjetoaostermoscontratuais,observadoodispostonoartigo69destaLei;
II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:
a)
provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com
aespecificação;
b)
definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do materia
material e
conseqüenteaceitação.
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8.2. No ato de entrega do objeto, o CONTRATADO deve apresentar recibo ou documento
fiscal válido correspondente ao serviçoprestado
8.3. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento
executado em desacordo com
om ocontrato.
CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
9.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e
fiscalizada por servidor ou por representante do CONTRATANTE, devidamente designado
para esse fim, permitida a assistência de terceiros.
9.2. Durante a vigência deste contrato, o CONTRATADO deve manter preposto, aceito pela
Administração do CONTRATANTE, para representá
representá-lo
lo sempre que fornecessário.
9.3. A atestação de conformidade da execução do objeto cabe ao titular do se
setor
responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para essefim.
9.4. A fiscalização dos fornecimentos de que trata este ato licitatório será exercida pelo
Executor do Contrato, designado pelo ÓrgãoGerenciador.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA GA
GARANTIA
RANTIA DE EXECUÇÃO DO OBJETO E DA
GARANTIA DOS PRODUTOS
10.1. Não será exigida garantia da execução do contrato, mas o CONTRATANTE poderá
reter 5% (cinco por cento) de cada montante a pagar, para assegurar o pagamento de multas,
indenizações e ressarcimentos devidos pelo CONTRATADO, retenção esta que será paga ao
CONTRATADO quando do último pagamento devido, deduzida, se for o caso, das multas,
indenizações eressarcimentos.
10.2. O produto deverá possuir prazo de garantia de 12 (doze)meses.
10.3. Quando o produto for pe
perecível,
recível, o prazo deverá ser discriminado de acordo com a
maior ou menor necessidade de estocagem daAdministração.
10.4. Durante o prazo de garantia, o contratado obriga
obriga-se
se a substituir ou reparar, às suas
expensas, qualquer produto que apresente defeito que não seja decorrente do desgaste
natural ou do incorreto manuseio doproduto.
10.5. Incumbe ao contratado o ônus da prova da origem dodefeito.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO
10.1. O Pagamento será efetuado mensalmente, até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente
ao do fornecimento, por meio de ordem bancária (depósito ou transferência eletrônica) na
conta corrente do licitante vencedor, mediante a apresentação de Nota Fiscal e/ou F
Fatura
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correspondente, devidamente atestada pelo Órgão deCompetente.
10.2. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de
sua regularização por parte daCONTRATADA.
10.3. A CONTRATADA deve apresentar, mensalmente, nota fiscal/fatura re
relativa à
execução de serviço do mês anterior, em 02 (duas) vias, emitidas e entregues na Tesouraria
da Câmara Municipal, para fins de liquidação e pagamento, acompanhada, das
seguintescomprovações:
a)
Regularidade junto às Fazendas Federal, Estadual eMunicipa
eMunicipal;
b)
Regularidade junto aoFGTS
aoFGTS-CRF;
c)
RegularidadeTrabalhista.
10.4. A nota fiscal/fatura não deverá conter arredondamentos de valores. Quando o
resultado da operação final apresentar 03 (três) casas decimais ou mais, deverão ser
eliminadas as casas decimais a partir da terceira, considerando para valores em centavos,
apenas as duas primeiras casas decimais. Essa operação deverá ser efetuada no valor final
por tipo deproduto.
10.5. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa,, a nota fiscal/fatura será devolvida à Contratada pela Fiscalização e o pagamento
ficará pendente, até que a mesma providencie as medidassaneadoras.
10.6. O Contratante não fica obrigado a tomar os produtos na totalidade do valor e das
quantidades
estimadosparaacontratação,realizandoopagamentodeacordocomoserviçoefetivamentepresta
aacontratação,realizandoopagamentodeacordocomoserviçoefetivamentepresta
do.
10.7. O Contratante pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas
ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos destecontrato.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REAJUSTAMENTO, DA REVISÃO E DA ATUALIZAÇÃO
DOS DÉBITOS
11.1.
O preço unitário considerado para o fornecimento será o preço ofertado na
propostavencedora.
11.2.
No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, tarifas,
fretes e demais despesas que, d
direta
ireta ou indiretamente tenham relação com o objeto deste
contrato, isentando o CONTRATANTE de quaisquer ônus por despesasdecorrentes.
11.3.
Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 meses
da data de apresentação da proposta, admit
admitindo-se
se a revisão e o reajuste na forma da Lei e
desteEdital.
11.3.1.
Transcorridos 12 (doze) meses da contratação e, caso haja prorrogação do
contrato, os preços poderão ser reajustados, tendo por base a data da apresentação da
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proposta, tendo como limite máximo a variação do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC) doIBGE.
11.3.2.
Para a efetiva aplicação do reajuste, previsto no item acima, a licitante
vencedora deverá apresentar sua solicitação por escrito, contendo os demonstrativos e seus
comprovantes, para análise e negociação a CâmaraMunicipal.
11.3.
A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar
recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o
desequilíbrio econômico-financeiro
financeiro do contrato, deve
devendo
ndo ser instaurada pela própria
administração quando colimar recompor o preço que se tornouexcessivo.
11.4.
A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em
caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do se
seu
efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro ratatempore.
11.5.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos
moratórios devidos pelo Contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao
efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos na fatura do mês seguinte ao da
ocorrência, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP,onde:
EM = Encargos
gos 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

I = 6/100

I = 0,00016438
365

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
12.1.
Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º
8.666/93, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das
devidasjustificativas.
12.2.
O CONTRATADO ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
docontrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO
13.1.
nº8.666/93.

A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei

13.2.

No caso de rescisão provocada por inadimplemento do contratado, o
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contratante poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos
prejuízos causados, já calcu
calculados ou estimados.
13.3.
Quando a rescisão ocorrer nas hipóteses dos incisos XII a XVII do artigo 78 da
Lei n.º 8.666/1993, sem que haja culpa do CONTRATADO, será este ressarcido dos prejuízos
regularmentecomprovados.
13.4.
No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o
contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, o
CONTRATADO terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas,
sem prejuízo da possibilidade de o CONTRATANTE adotar, motivadamente,
providênciasacauteladoras.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES
14.
O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às
seguintespenalidades:
14.1.
Advertência porescrito;
14.2.
Multa de mora de 0,03% sobre o valor do contrato por dia de atraso, até o
limite de 30 (trinta) dias, após o qual será caracterizada a inexecução total docontrato;
14.3.
Multa compensatória de 10% sobre o valor docontrato;
14.4.
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração,
o, por prazo não superior a 02 (dois)anos;
14.5.
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 ap
aplicou
licou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
depois de decorrido o prazo de 02 (dois)anos.
14.6.
Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar
comportar-se de
modo inidôneo
idôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Câmara
e, será descredenciado no Cadastro de Fornecedores do Município pelo prazo de até 05
(cinco) anos, sem prejuízo da aplicação de multa em percentual equivalente à multa pre
prevista
para inexecução total do contrato e das demais cominações legais.
14.7.
As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionaisque:
14.8.
Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquertributos;
14.9.
14.10.

Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos dalicitação;
Demonstrem
monstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração
87

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Av. Manoel Novais nº 735, Centro, Telefone: (75) 3261
3261-2315
Serrinha – Bahia
em virtude de atos ilícitospraticados.
15.
As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que
seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os mei
meios e recursos que
lhes sãoinerentes.
16.
A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos
eventualmente devidos pela Administração.
17.
A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública é de competência exclusiva da CâmaraMunicipal.
18.
As demais
MunicipalAdministração.

sanções

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
VINCULAÇÃO DO CONTRATO

são

-

de

DA

competência

exclusiva

FUNDAMENTAÇÃO

do

LEGAL

Secretário

E

DA

15.
O presente contrato fundamenta
fundamenta-se
se nas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993 e
vincula-se
se ao edital e anexos do Pregão Presencial nº. 001/2021,, constante do Processo
Administrativo nº 021/2021
021/2021,, bem como à proposta doCONTRATADO.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
16.
As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Cidade de Serrinha,
Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos
previstos no art. 102, inciso I, alínea "d", da ConstituiçãoFe
ConstituiçãoFederal.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou
lavrou-se
se o presente Contrato em 2 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são
assinadas pelos representantes da parte, CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas
testemunhas abaixo.
Serrinha, Bahia - BA, em [data].

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, BAHIA
ALEXANDRO DOS REIS MENEZES
Presidente da CâmaraMunicipal

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [nome completo] CI: [número e órgão emissor]
CPF: [número]
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/
[procuração/contrato
contrato social/estatuto social
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ANEXO VIII - PROPOSTA DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021
LICITANTE:
END. COMERCIAL:
UF:
CEP:
FONE/FAX:
CONTATO:
INSC. ESTADUAL:
CNPJ:
VALIDADE DA PROPOSTA:
REPRESENTANTE LEGAL:
DADOS BANCÁRIOS:
OBJETO: Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de materiais e equipamentos de
informática paraa Câmara Municipal de Serrinha – Bahia, conforme especificações constantes neste
Edital e Anexos.
PROPOSTA DE PREÇOS
DISCRIMINAÇÃO
ITEM
UND. QUANT. MARCA V. UNIT. V.TOTAL
(Característica Mínimas)
Descrever Item(ns) conforme Termo de
Referência.
A
modificação
da
... quantidade, ordem dos itens e
características mínimas ensejará a
desclassificação do Licitante, salvo se o
erro puder ser tolerado pel
pelaPregoeira,
conforme disposições do Edital.
....
TOTAL. ................................
................................................................................................... R$
Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para a prestação do
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
depreços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente
aos da Lei10.520/02, do Decreto Municipal nº 05/2021,, da Lei nº 8.666/93, e às cláusulas e condições
constantes do Edital do Pregão Presencial nº 001/2021.
RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE
,
/ /
LOCAL
DOREPRESENTANTE

DATA

ASSINATURA E CARIMBO COM CNPJ E CPF
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