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Belo Campo

Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
CNPJ: 14.237.333/0001-43

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
A Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de
2013, Decreto Municipal nº 005, de 19 de Janeiro de 2019, Decreto Municipal nº 010, de 14 de Março de
2013, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público a
ALTERAÇÃO DA DATA de realização do Pregão Eletrônico nº 015/2022 do tipo menor preço Global.
OBJETO: Contratação de empresa para Locação de Software com Plataforma tecnológica WEB, com
Cessão de Direito de Uso, bem como edição, adaptação e criação de versões derivadas,implantação,
manutenção e suporte técnico, visando atender às necessidades do Município de forma integrada na área
de Tributos com Emissão de Nota Fiscal Eletrônica via Webimplantação, de acordo com as
especificações constantes do Edital, para o dia 13/07/2022. O pregão será realizado no site
www.licitacoes-e.com.br, no qual encontra-se o edital completo. Demais publicações e Edital deste
processo
serão
divulgados
no
site
Diário
Oficial
do
Município:
https://www.belocampo.ba.gov.br/site/diariooficial.
RECEBIMENTO
DAS
PROPOSTAS
FICA
PRORROGADO até 13/07/2022 às 08:45h. Início da sessão de disputa eletrônica: 13/07/2022, às 09:00h.
Informações: licitacoes.belocampoba@gmail.com e 77 - 3437-2939. José Henrique Silva Tigre - Prefeito
Municipal.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 092/2022
LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade de
Belo Campo-Ba, inscrita no CNPN sob o nº 14.237.333/0001-43, tendo em vista o disposto na Lei Federal nº.
10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente à Lei Federal nº. 8.666/93 com as alterações da Lei Federal
nº. 8.883/94 Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Presidencial
nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 005, de 19 de Janeiro
de 2019, Decreto Municipal nº 010, de 14 de Março de 2013, Portaria Municipal nº 002, de 13 de Janeiro de
2022 e demais normas e redações aplicáveis torna que fará realizar no dia 04/07/2022, às 09:00h, PROCESSO
LICITATÓRIO na modalidade Pregão Eletrônico nº 013/2022, do tipo MENOR PREÇO Lote, com modo
de disputa “ABERTO” para seleção da proposta mais vantajosa para Registro de Preços para eventual e
Aquisição de Material Didático e de Expediente para atender as necessidades das Secretarias Municipais,
conforme objeto e demais indicações, na forma consubstanciada nas cláusulas deste Edital.
Acompanhe as sessões públicas dos Pregões da Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba pelo endereço
www.licitacoes-e.com.br selecionando as opções Pesquisa Avançada > Pesquisa por Identificador > Cód.
“946723”. O edital e outros anexos estão disponíveis para download no Licitações-e.

Secretária Municipal de Administração

Obs.: Será sempre considerado o horário de Brasília-DF para todas as indicações de tempo constantes
neste edital.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022
I - REGÊNCIA LEGAL: LEIS FEDERAIS Nº(S) 10.520/02 E 8.666/93, LEI COMPLEMENTAR Nº
123/2006, LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014, DECRETO PRESIDENCIAL Nº 10.024/2019, DECRETO
MUNICIPAL Nº 065, DE 07 DE MAIO DE 2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 005, DE 19 DE JANEIRO DE
2019, DECRETO MUNICIPAL Nº 010, DE 14 DE MARÇO DE 2013, PORTARIA MUNICIPAL Nº 002, DE
13 DE JANEIRO DE 2022 E DEMAIS NORMAS E REDAÇÕES APLICÁVEIS.
II - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022 – REGISTRO DE PREÇOS
III - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 092/2022
IV - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
V - TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO - Lote
VI - REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
VII - FORMA DE FORNECIMENTO: PARCELADA
VIII - SESSÃO PÚBLICA:
DATA: 04/07/2022
HORA: 09:00h
8.1 - LOCAL: O Pregão será realizado em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da
informação – INTERNET, através do site www.licitacoes-e.com.br ou www.bb.com.br, acessando o link de
LICITAÇÕES, identificador 946723, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos
para o aplicativo “licitação-e”, constante da página eletrônica do Banco do Brasil. A Sessão será conduzida pelo
Pregoeiro Jesiel Santos Viana com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos termos da Portaria Municipal
nº 002, de 13 de Janeiro de 2022.
8.2 - Endereço para envio da documentação (Proposta de Preços e Habilitação): No sistema Licitacoes-e do
Banco do Brasil S/A.
8.3 - Recebimento das propostas: até 04/07/2022 às 08:45h.
8.4 - Abertura das propostas: 04/07/2022 às 08:45h.
8.5 - Início da sessão de disputa de preços: 04/07/2022 às 09:00h.
IX - OBJETO:
9.1. Constitui objeto desta Licitação, o Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de Material
Didático e de Expediente para atender as necessidades das Secretarias Municipais, conforme
especificações constantes nos Anexos deste Edital.
9.2 - As empresas interessadas, poderão se candidatar, na Licitação objeto deste Edital, ao fornecimento dos
produtos constantes do Anexo I.
9.3 - Os quantitativos totais expressos no Anexo I, deste edital, são estimativos e representam a previsão das
Secretarias requisitantes, pelo prazo de 12 (doze) meses.
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9.4 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão
advir, ficando facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativas às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.
X - FUNDAMENTO LEGAL
10.1 - A presente Licitação será regida pela Constituição Federal, normas gerais Lei Federal Nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, a Lei nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2015, Decreto
Presidencial nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 005, de
19 de Janeiro de 2019, Decreto Municipal nº 010, de 14 de Março de 2013, Portaria Municipal nº 002, de 13 de
Janeiro de 2022 e demais normas e redações aplicáveis, bem como as cláusulas, condições e anexos deste Edital,
aplicando-se, subsidiariamente, os Princípios de Direito Público, suplementados pelos preceitos de Direito
Privado.
10.2 - As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele
fazem parte integrante.
XI - DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
11.1 - Poderão participar do certame os interessados previamente credenciados perante o Banco o Brasil
(www.bb.com.br), 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, e que atendam aos requisitos de habilitação
previstos neste Edital e seus Anexos.
11.2 - Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas temporariamente de participar
e de licitar com a Administração Pública ou, ainda, as declaradas inidôneas, na forma dos incisos II e III do art.
186 da Lei Estadual nº 9.433/05 ou da Lei Federal nº 8.666/93.
11.3 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar
contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de
nulidade, ressalvadas as exceções legais, conforme Lei nº 10.520/02, Lei Estadual nº 9.433/05 e Lei nº 8.666/93.
11.4 - Cópia deste Edital e seus anexos estarão a partir da data da publicação de seu resumo em Diário Oficial
do Município - https://www.belocampo.ba.gov.br/site/diariooficial à disposição dos interessados, os quais
poderão obtê-lo junto a Divisão de Licitação e Contratos ou na Divisão de Compras na sede desta Prefeitura de
segunda a sexta das 08h30minh às 12h00minh e no site www.licitacoes-e.com.br. Outras informações sobre a
licitação serão prestadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio na Divisão de Licitações e Contratos, nos mesmos
locais e horários, pelo(s) Telefax 77 - 3437-2939.
XII - CREDENCIAMENTO
12.1 - O credenciamento do LICITANTE será realizado através do Banco do Brasil após a formalização do
pedido e da entrega da documentação necessária;
12.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e senha pessoal intransferíveis, com
validade de 01 (um) ano para acesso às Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br) e funcionará como assinatura
eletrônica, implicando em responsabilidade legal e na presunção de sua capacidade para a realização das
transações inerentes a este pregão eletrônico, validando todos os atos praticados;
12.3 - Os interessados deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por
instrumento público ou particular, com firma reconhecida, acompanhada de RG e CPF do outorgado, atribuindo
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema;
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12.4 - Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia
do respectivo Estatuto, Contrato Social ou Consolidação, acompanhado de RG e CPF do representante legal, no
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura;
12.5 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;
12.6 - Informações complementares sobre credenciamento poderão ser obtidas pelo telefone 0800 729 0500 ou
pelo e-mail: licitações@bb.com.br.
XIII - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
13.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema (www.licitacoes-e.com.br),
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. Obs.: não serão aceitos documentos enviados
através de link de plataformas de compartilhamento de arquivos, será desclassificado o licitante que adotar
esse procedimento.
13.1.1 - Arquivos os quais o Pregoeiro e equipe de apoio não conseguir fazer o Download por estarem
corrompidos, serão considerados como não enviados e a empresa será inabilitada, sem prejuízo a
administração, uma vez que, inviabiliza ao Pregoeiro a análise dos mesmos, impossibilitando seu
julgamento quanto a legalidade da sua habilitação no certame. Obs.: As licitantes deverão dar preferência
por anexar documentos da Habilitação em arquivos unificados com vários documentos diferentes
reduzindo ao máximo o número de documentos anexados no sistema ou ainda usar a compactação de
vários arquivos no formato Zipfile (.zip). (esta observação de unificação da documentação não será
utilizada como critério de julgamento da licitante, mas é solicitado somente para dar mais praticidade
aos operadores do sistema bem como celeridade às etapas Adjudicação e Homologação dos vencedores
dentro do Sistema).
13.1.2 - A proposta de Preços a ser anexada no sistema deve vir devidamente assinada por seu
representante legal ou procurador, e obedecer ao Modelo do Anexo I deste Edital, devendo conter
todas as informações e condições nele presentes, com prazo de validade inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentação, sendo DESCLASSIFICADA a proposta de preços inicial que
não atender a estes critérios.
13.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por
meio de chave de acesso e senha.
13.3 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação,
ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de
2006.
13.4 - Antes de enviar a proposta comercial em formulário eletrônico, o LICITANTE deverá manifestar em
campo próprio do site www.licitacoes-e.com.br, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação e demais condições previstas neste Edital.
13.5 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
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13.6 - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente inseridos no sistema;
13.7 - Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o
que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
13.8 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão
disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
XIV - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
14.1 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes
campos:
14.1.1 - Valor total do item;
14.1.2 - Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de
Referência: indicando, no que for aplicável e marca.
14.2 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
14.3 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos
bens.
14.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.
14.5 - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações
públicas municipais, quando participarem de licitações públicas;
14.5.1 - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração e por parte dos contratados
pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, após o devido processo legal,
gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos
responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
XV - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES.
15.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data,
horário e local indicados neste Edital.
15.2 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que: não estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem
as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
15.2.1 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.
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15.2.2 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.
15.3 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da
fase de lances.
15.4 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
15.5 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
15.6 - O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.
15.7 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as
regras estabelecidas no Edital.
15.8 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último
por ele ofertado e registrado pelo sistema.
15.9 - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá conforme pré-fixado no sistema.
15.10 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o MODO DE DISPUTA “ABERTO”, em
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
15.11 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da
sessão pública.
15.12 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de
lances intermediários.
15.13 - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á
automaticamente.
15.14 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o Pregoeiro,
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da
consecução do melhor preço.
15.15 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser
desconsiderados pelo Pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada ao Banco do Brasil S.A.;
15.15.1 - Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
15.16 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
15.17 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado.
15.18 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
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15.19 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
15.20 - O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.
15.21 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
15.22 - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação do porte da entidade empresarial. O sistema
identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto nº 8.538, de 2015.
15.23 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com
a primeira colocada.
15.24 - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
15.25 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no
prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
15.26 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
15.27 - Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens
de preferência, conforme regulamento.
15.28 - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira
que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.
15.29 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
15.30 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
15.31 - O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, envie a
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.
15.32 - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
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XVI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
16.1 - Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto
à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste
Edital e em seus anexos.
16.2 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado no Anexo I deste Edital (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível, observando-se a regra estabelecida no art. 48, §1º, da Lei nº 8.666/93.
16.2.1 - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando
se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela
ou à totalidade da remuneração.
16.3 - 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 ofertem probabilidade de certeza à
suspeita.
16.4 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema
com, no mínimo, 24(vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
16.5 - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não aceitação da
proposta.
16.5.1 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro em até 24h do recebimento
do pedido de prorrogação.
16.5.2 - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico,
ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
16.6 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
16.7 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando na caixa eletrônica de troca de
mensagens (chat) a nova data e horário para a sua continuidade.
16.8 - O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em
condições diversas das previstas neste Edital.
16.8.1 - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
16.8.2 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
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16.9 - Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte (caso no
Anexo I do Edital constar essa exclusividade), será verificado pelo sistema, em caso de eventual ocorrência do
empate ficto, conforme o previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.
16.10 - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará a habilitação do licitante,
observado o disposto neste Edital.
XVII - DA HABILITAÇÃO.
17.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:
17.1.1 - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
17.1.2 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
17.1.2.1 - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.
17.1.2.2 - O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
17.1.2.3 - A comprovação das consultas previstas nos itens no item 17.1.2 poderá ser feita pela própria
licitante e anexada no sistema juntamente como a documentação de habilitação ao sistema de licitações,
não sendo obrigatório esse procedimento, pois o ato da licitante já enviar estas consultas junto com a
documentação de habilitação, serve apenas como facilitador para o Pregoeiro avaliar de forma mais
rápida a documentação e situação da licitante dando celeridade ao processo de julgamento de habilitação
da licitante.
17.1.3 - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição
de participação.
17.1.4 - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.
17.2 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada em relação à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.
17.3 - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em
formato digital, via sistema, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas sob pena de inabilitação.
17.4 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação
dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
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17.5 - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
17.6 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
17.6.1 - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento
dessas contribuições.
17.7 - Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir,
para fins de habilitação:
17.7.1 - Documentação Jurídica: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual (ou cédula de identidade em se tratando de pessoa
física);
b) Ato constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de
sociedades comerciais;
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados
da documentação mencionada na alínea “b” deste subitem;
d) Ato constitutivo devidamente registrado no cartório de Registros Civis de Pessoas Jurídicas, tratando-se
de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, tratando-se de cooperativa, nos termos de artigo 107 da Lei Federal Nº 5.764, de 16 de
dezembro de 1971, ou empresa, sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade
assim o exigir;
f) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual-MEI, emitido pela Receita Federal do
Brasil, caso o interessado seja um Microempreendedor Individual-MEI.
17.7.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) ou
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à sede ou ao
domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
c) Prova de regularidade de débito com a Fazenda Estadual e Fazenda Municipal quando for o caso, da
sede ou do domicílio da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal do domicílio ou sede da empresa, mediante Certidão
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União expedida pela
Secretaria da Receita;
e) Prova de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social, (INSS), e o Fundo de
Garantia, (FGTS), a Secretaria da Receita Federal;
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
OBSERVAÇÕES:
1) Portaria MF nº 358 de 05/09/2014 - Dispõe sobre a prova de regularidade fiscal perante a
Fazenda Nacional. A partir do dia 20 de outubro de 2014, as certidões que fazem provam de
Regularidade Fiscal de todos os Tributos Federais, inclusive Contribuições Previdenciárias, tanto no
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âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, serão unificadas
em um único documento. A unificação das Certidões Negativas está prevista na Portaria acima;
2) Deve-se prestar atenção que, a PARTIR DE 20/10/2014, se o contribuinte precisar comprovar a
regularidade para com a Fazenda Nacional, ele deve apresentar uma única certidão emitida a partir
dessa data OU, se possuir uma Certidão Previdenciária e uma outra dos demais tributos, emitidas
ANTES de 20/10, mas dentro do prazo de validade, poderá apresenta-las, pois continuarão válidas
dentro do período de vigência nelas indicados; mas se o contribuinte tiver apenas uma delas válida,
terá que emitir a nova CERTIDÃO UNIFICADA.
3) As certidões deverão ser apresentadas dentro do respectivo prazo de validade. Caso não conste
prazo de validade no corpo da certidão, considerar-se-á o prazo de 90 (noventa) dias da data de
emissão.
4) As certidões extraídas da Web somente terão validade se confirmada sua autenticidade pelo
Pregoeiro ou membro de equipe de apoio.
17.7.3 - Qualificação Econômico: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados
na forma da lei, devidamente lançados no livro diário registrado na Junta Comercial do domicílio ou
sede da empresa, que comprovem a situação financeira desta, vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03
(três) meses da data da apresentação da proposta. O licitante apresentará, conforme o caso, publicação
do balanço ou cópia reprográfica das páginas do livro diário onde foram transcritos o balanço e a
demonstração de resultado, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta
Comercial. (Obs.: Dispensado para Microempreendedores Individuais).
17.7.4 - Qualificação Técnica - Será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:
a) Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de pelo menos 01 (um) atestado,
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado;
b) Alvará de Vigilância Sanitária.
17.7.5 - Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, de que não
emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos,
ressalvado, se for o caso, o emprego de menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme
modelo constante do Anexo IV deste Edital.
17.7.6 - Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado, de que o
licitante não se encontra suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da
Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta e que é cumpridora de todas as
exigências legais impostas pela legislação vigente e por órgãos regulamentadores, independente de exigência
deste Edital.
17.8 - Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME ou EPP), nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006, e para que estas possam gozar dos benefícios previstos nos capítulos V e
VI da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento, manifestação de cumprir plenamente os requisitos
para classificação como tal, nos termos do art. 3º do referido diploma legal, por meio da Declaração de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - Anexo VI.
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17.9 - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a
todas as demais exigências do edital.
17.9.1 - A declaração do vencedor acontecerá no momento posterior à fase de habilitação.
17.10 - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa
de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e
trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração
pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
17.11 - A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será
concedido o mesmo prazo para regularização.
17.12 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a
sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
17.13 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
17.14 - Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação,
haverá nova verificação, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
17.15 - O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da
aplicação das sanções cabíveis.
17.16 - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.
XVIII - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.
18.1 - A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser anexada no Sistema Licitacoes-e no prazo de
até 48 (quarenta e oito) horas a partir do momento que a licitante for Declarada Vencedora no sistema eletrônico
e deverá:
18.1.1 - ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.
18.1.2 - conter a indicação do endereço de e-mail, número de telefones/celulares para contato, banco, número
da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
18.1.3 - conter especificações e características detalhadas dos produtos/serviços cotados, bem como, a
garantia e outros elementos que de forma inequívoca os identifiquem, em consonância com o conteúdo do
Termo de Referência.
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18.1.4 - constar de nome e qualificação da pessoa com poderes para assinar contratos com o Município.
18.1.5 - O Descumprimento do prazo de 48 (quarenta e oito) horas terá como consequência a
desclassificação automática da proposta de preços da licitante declarada vencedora.
18.2 - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
18.2.1 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, vinculam a Contratada.
18.3 - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor
global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
18.3.1 - Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso
de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
18.4 - A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena
de desclassificação.
18.5 - A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não
corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
18.6 - As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão
disponíveis na internet, após a homologação.
18.7 - A PROPOSTA READEQUADA ao(s) lance(s) verbai(s) a empresa será feita após a sessão de
licitação, onde serão obedecidos os seguintes critérios:
18.7.1 - Os valores readequados dos itens de cada lote/item, deverá respeitar o percentual de redução
ofertado pela licitante durante a etapa de lances de cada lote/item;
18.7.2 - Nenhum item do lote/item poderá ter preço superior ao da proposta inicial, nem poderá, a empresa
vencedora aplicar o valor da redução em apenas alguns dos itens do lote em detrimento de outros.
18.7.3 - A proposta escrita readequada do vencedor poderá ser menor do que o ofertado na etapa de lances
para o um melhor ajustamento dos valores unitários e totais dos itens de cada lote/item. Mas não poderá ser
maior do que o lance vencedor do lote/item.
XVIX - DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
19.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da licitação, qualquer pessoa poderá
encaminhar pedidos de impugnação ao ato convocatório do Pregão.
19.1.1 - Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos acerca do ato convocatório do Pregão, que
deverá ser encaminhado por escrito em atenção do Pregoeiro.
19.1.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.
19.2 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de 24 (vinte e
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quatro) horas, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema,
imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor
19.2 - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação
da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
19.2.1 - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições
de admissibilidade do recurso.
19.2.2 - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência
desse direito.
19.2.3 - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias úteis para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico ou por meio do e-mail licitacoes.belocampoba@gmail.com
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico ou por meio do e-mail licitacoes.belocampoba@gmail.com em outros 03 (três)
dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
19.3 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
19.3 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste
Edital.
19.4 - A falta de manifestação no prazo estabelecido no item 19.2 autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à
licitante vencedora.
19.5 - A decisão do(s) recursos interpostos serão divulgados exclusivamente no Site do Diário Oficial do
Município (https://www.belocampo.ba.gov.br/site/diariooficial), passando a valer para todos os efeitos à partir
da data da publicação.
XX - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.
20.1 - A sessão pública poderá ser reaberta:
20.1.1 - 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.
20.1.2 - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
20.2 - Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
20.2.1 - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, telefone, de acordo
com a fase do procedimento licitatório.
20.2.2 - A convocação feita por e-mail ou telefone dar-se-á de acordo com os dados contidos no Banco do
Brasil e nas informações constantes na Receita Federal, sendo responsabilidade do licitante manter seus
dados cadastrais atualizados.
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XXI - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
21.1 - Não havendo manifestação de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à empresa vencedora
para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
21.2 - Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade superior adjudicará o objeto licitado à licitante vencedora, homologando, em seguida, o
procedimento licitatório.
21.3 - A Homologação e a Adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.
XXII - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
22.1 - Homologado o resultado da licitação, será celebrada a Ata de Registro de Preços, que firmará o
compromisso para a eventual e futura contratação entre as partes que terá validade de 12 (doze) meses, a partir
da data de sua assinatura.
22.2 - O(s) proponente(s) será(ão) convocado(s) para assinatura da Ata de Registro de Preços, via fac-símile, email ou meio equivalente, e terão o prazo de até 05 (cinco) dias corridos para atendimento.
22.3 - O proponente que, convocado para assinar a ata, deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluído,
sem prejuízo das penalidades estipulados no item XXXII deste Edital.
22.4 - A Ata firmada observará a minuta do Anexo V deste Edital, podendo ser alterada nos termos dos artigos
57, 58 e 65 da Lei nº 8.666/93.
XXIII - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
23.1 - O fornecedor terá seu registro de preços poderá ser cancelado, por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:
23.1.1 - A pedido empresa(s) licitante(s) vencedora(s) quando:
a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da ARP, por ocorrência de casos
fortuitos ou de força maior;
b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços
de mercado, dos insumos que compõem o custo do fornecimento, e se a comunicação ocorrer antes
da solicitação;
23.1.2 - Por iniciativa da Procuradoria Administração, quando a(s) empresa(s) vencedora(s) registrada(s):
a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
b) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
c) Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado;
d) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
e) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na ARP
ou nas solicitações dela decorrentes
f) Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as solicitações decorrentes da ARP;
g) Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
h) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
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i)

For impedido de licitar e contratar com a Administração;

23.2 - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o Processo Administrativo, a Administração fará o devido
cancelamento do respectivo registro de LOTE(s) na ARP, para os casos em que tiver havido fornecimento, ou,
no caso de não ter havido fornecimento, convocará os licitantes remanescentes, por ordem de classificação no
certame, a fim de proceder ao registro na ARP pelo período de meses remanescentes da vigência da ARP.
Quando cabíveis, serão aplicadas as sanções previstas neste Edital e Legislação vigente, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
XXIV - DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DO REGISTRO DE PREÇOS
24.1 - As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços-ARP serão formalizadas por emissão de
autorização de fornecimento, que será feita por fac-simile ou outro meio equivalente; valendo o comprovante do
fac-simile ou comprovante de leitura do e-mail como prova do recebimento da convocação.
24.1.1 - Além das formas de contratação apresentadas no item anterior (Emissão de Autorização de
Fornecimento e/ou de Prestação de Serviços), caso julgue conveniente, a Administração poderá realizar a
contratação através de instrumento contratual, conforme modelo do Anexo IX deste Edital;
24.1.2 - Os contratos decorrentes da ARP deverão ser assinados dentro do prazo de validade da ARP;
24.1.3 - A(s) licitante(s) vencedora(s) que teve seus preços registrados na ARP oriunda da presente
licitação deverá assinar Contrato com a Procuradoria Jurídica do Município, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, a contar da data de notificação (telefônica, fax, escrita ou e-mail) da Administração, onde
estarão inclusas todas as condições, obrigações e responsabilidades constantes deste Edital e seus Anexos,
imprescindíveis à fiel execução do objeto da licitação, na forma descrita na Lei Federal n.º 8.666/93, e suas
alterações posteriores, sob pena de ser aplicada a penalidade prevista no Art. 7º da Lei Federal n.º
10.520/2002;
24.1.4 - O Contrato deverá ser assinado pelo representante legal, dentro do prazo supramencionado, na
Procuradoria Jurídica do Município, situada na Sede desta Prefeitura, podendo ser retirado de tal órgão por
procurador habilitado para que o representante da(s) licitante(s) vencedora(s) possa(m) assiná-lo;
24.1.5 - Alternativamente a convocação mencionada no subitem 24.1.3, a Procuradoria Jurídica do
Município poderá encaminhar o Contrato, no quantitativo de vias indicado em comunicação, através de
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e
devolvido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento;
24.1.6 - A recusa injustificada da(s) licitante(s) vencedora(s) em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido acarretará a aplicação das penalidades estabelecidas
pela Administração Pública;
24.1.7 - No ato da contratação, se for o caso, a(s) licitante(s) vencedora(s) deverá apresentar documento de
procuração devidamente reconhecido em Cartório, que habilite o seu representante a assinar o Contrato em
nome da(s) licitante(s) vencedora(s);
24.1.8 - Quando a(s) licitante(s) vencedora(s) não apresentar(em) situação regular, no ato da assinatura do
primeiro Contrato oriundo da ARP, ou se enquadrarem nas hipóteses do item XXI deste Edital, serão
adotadas as seguintes providências:
24.1.8.1 - Observar a lista de licitantes remanescentes, verificada a ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital;
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24.1.8.2 - Verificar a aceitabilidade da proposta e a habilitação da licitante a que se refere o subitem
anterior, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, adjudicado o objeto do certame e convocada
para assinar a ARP e celebrar o respectivo contrato;
24.1.7 - Quando a(s) licitante(s) vencedora(s) não apresentar(em) situação regular ou apresentarem a
existência de fato superveniente, no ato da assinatura dos demais Contratos oriundos da ARP, ou se
enquadrarem nas hipóteses do item XXI deste Edital, serão adotadas as seguintes providências pela
Administração:
24.1.7.1 - Revogar o(s) quantitativo do(s) LOTE(ns) remanescentes da ARP;
24.1.7.2 - Aplicar as penalidades legais, quando cabíveis, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
24.2 - A Contratada obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões, mediante solicitação, por escrito, nas mesmas
condições deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, Art. 65 da Lei nº
8.666/93.
a) Se por ocasião da formalização do contrato, as Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista da
Adjudicatária estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por
meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os
documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada;
b) Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será
notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a
apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob a pena de a contratação
não se realizar.
XXV - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA - DO REAJUSTAMENTO E REVISÃO
25.1 - Durante a vigência da Ata, os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis.
25.1.1 - Os preços somente poderão ser alterados, por acordo entre as partes, no caso de ocorrência,
devidamente demonstrada, da situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, bem
como no caso de o preço registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, ocasião em que o fornecedor
do bem será convocado visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao mercado, de
acordo com as disposições contidas no art. 17 do Decreto Municipal nº 010, de 14 de Março de 2013.
XXVI - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
26.1 - DOS LICITANTE(S) REGISTRADO(S)
26.1.1 - Compete aos licitantes registrados envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e
adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, e ainda a:
a) Assinar a Ata de Registro de Preços e contratos;
b) Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas no Termo de
Referência, do Edital e da Ata de Registro de Preços;
c) Entregar os bens no(s) prazo(s) máximo(s) determinado(s) no Termo de Referência deste Edital;
d) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto deste Edital e
seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos
empregados;
e) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Prefeitura ou a terceiros, em razão de
ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
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f) Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade para outros, sejam fabricantes,
representantes, concessionárias ou técnicos;
g) Manter-se durante toda a execução do objeto da presente licitação, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus
Anexos;
h) Informar à Prefeitura a ocorrência de fatos que possam interferir direta ou indiretamente na regularidade
do fornecimento.
26.2 - DA ADMINISTRAÇÃO
26.2.1 - Compete à Prefeitura:
a) A prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços;
b) Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços, conforme
modelo Anexo - V;
c) Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos
fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação
e os quantitativos de contratação definidos;
d) Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados;
e) Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
f) Proporcionar, todas as facilidades indispensáveis à boa execução do(s) fornecimento(s);
g) Indicar o GESTOR DO CONTRATO.
XXVII - CONDIÇÕES DE ENTREGA E PAGAMENTO
27.1 - O fornecimento dos produtos deverá ser efetuado na sede do Município de Belo Campo-Ba,
parceladamente, de acordo com a necessidade da Administração Municipal, nas quantidades ora estipulada,
mediante requisição emitida pela Divisão de Compras ou por outros oficialmente autorizado pela autoridade
superior, da seguinte forma:
a) Conforme solicitação da Prefeitura Municipal, de forma parcelada durante um período de até 12 (doze)
meses, devendo a contratada entregar, na Sede do Município de Belo Campo-Ba, os materiais
solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação, independentemente da quantidade
solicitada;
b) As ordens de fornecimento poderão ser realizadas via e-mail, fac-simile ou outro meio que a Contratante
achar conveniente. No momento da assinatura do contrato a empresa irá constar o endereço de e-mail
e/ou número fac-simile para a realização dos pedidos, ficando a critério da Contratante o meio de
comunicação mais conveniente para Administração, não podendo, em hipótese alguma a empresa alegar
o não recebimento das Autorizações de Fornecimento.
27.2 - Os quantitativos totais expressos no Anexo I, são estimados e representa a previsão das Secretarias
requisitantes, e serão solicitados conforme necessidade desta.
27.3 - O pagamento será através da apresentação da Nota Fiscal/Fatura no mínimo duas vias efetuado e após
atestado de recebimento da seguinte forma:
27.4 - As notas fiscais ou faturas deverão ser apresentadas no mínimo em 02 (duas) vias.
- O pagamento será em até 30 (trinta) dias, após atestado a entrega do material.
27.5 - As despesas dos produtos acima serão cobertas por recursos financeiros oriundos:
Dotação Orçamentária:
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Órgão: 20000 - Gabinete do Prefeito
Unidade: 20001 - Gabinete do Prefeito
Atividade/Projeto: 2.004 - Manutenção do Gabinete do Perfeito
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
Órgão: 21000 - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Unidade: 21001 - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Atividade/Projeto: 2.011 - Manutenção da Secretaria de Administração
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
Órgão: 23000 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Unidade: 23001 - Secretaria de Agricultura
Atividade/Projeto: 2.019 - Manutenção da Secretaria de Agricultura
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
Órgão: 24000 - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Unidade: 24001 - Secretaria de Meio Ambiente
Atividade/Projeto: 2.020 - Manutenção do Setor de Meio Ambiente
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
Órgão: 25000 - Secretaria de Municipal de Educação
Unidade: 25001 - Secretaria de Municipal de Educação
Atividade/Projeto: 1.061 - Implantação e Manutenção de Infocentros
Atividade/Projeto: 1.065 - Construção, Ampliação e Manutenção das Unidades Escolares
Atividade/Projeto: 2.022 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos da Educação
Atividade/Projeto: 2.038 - Desenvolvimento das Ações da Educação Infantil
Atividade/Projeto: 2.039 - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola
Atividade/Projeto: 2.041 - Programa Educação Jovens e Adultos
Atividade/Projeto: 2.060 - Manutenção das Creches Municipais
Atividade/Projeto: 2.067 - Gestão de Programas Especiais de Alfabetização
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
Órgão: 26000 - Secretaria de Transportes
Unidade: 26001 - Secretaria de Transporte
Atividade/Projeto: 2.083 - Manutenção da Secretaria de Transportes
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
Órgão: 27000 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Unidade: 27001 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Atividade/Projeto: 2.014 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
Órgão: 28000 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 28001 - Secretaria de Saúde
Atividade/Projeto: 2.046 - Manutenção da Secretaria de Saúde
Atividade/Projeto: 2.085 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
Órgão: 29000 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 29001 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Atividade/Projeto: 2.045 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social
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Atividade/Projeto: 2.087 - Gestão das Ações do Conselho Tutelar
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
Órgão: 29000 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 29002 - Fundo Municipal de Assistência Social
Atividade/Projeto: 1.069 - Programa de Apoio Familiar Municipal
Atividade/Projeto: 2.072 - Desenvolvimento das Ações do Piso Básico Fixo e Variável - PBF/PBV
Projeto/Atividade: 2.074 - Manutenção do Centro de Referência
Atividade/Projeto: 2.088 - Desenvolvimento das Ações do IGD
Atividade/Projeto: 2.089 - Gestão das Ações do Benefício Eventual
Atividade/Projeto: 2.090 - Desenvolvimento das Ações do Piso de Média e Alta Complexidade
Atividade/Projeto: 2.103 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 - FMAS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
Órgão: 30000 - Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer
Unidade: 30001 - Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer
Atividade/Projeto: 2.034 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - Cultura, Desporto e Lazer
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
XXVIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) A CONTRATADA deverá apresentar as Notas Fiscais / Faturas em no mínimo em 02 (duas) vias, e
serão separadas conforme Ordens de Fornecimento/Serviços emitidas pela Secretaria responsável pelo
objeto deste Edital, em até 05 (cinco) dias úteis antes da data do pagamento;
b) A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, os representantes
legais e técnico, devidamente credenciados, para desempenhar junto à CONTRATANTE, a gestão
contratual, cabendo aos mesmos gerir todas as obrigações legais e técnicas inerentes ao contrato e ainda,
servir de elo constante de ligação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. A qualquer
substituição do gestor contratual, a CONTRATADA deverá comunicar o fato por escrito à
CONTRATANTE, com antecedência mínima de 03 (três) dias corridos;
c) A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e compromissos
contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos eventuais encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, a eles não se vinculando a
CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
d) A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus propostos e/ou empregados, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou
por seus prepostos;
e) A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pelo fornecimento e execução dos serviços, objeto
deste Edital, bem como também dos eventualmente executados por seus subcontratados;
f) A CONTRATADA obriga-se a recompor todo e qualquer serviço condenado pela Fiscalização da
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo final.
A CONTRATADA ainda deverá:
a) Responsabilizar-se pelos danos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo
na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou
acompanhamento pela Contratante;
b) Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com ao fornecimento dos produtos
objeto da licitação, mesmo que para isso outra solução não prevista neste, tenha que ser apresentada,
para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para a Contratante;
c) Responsabilizar-se por todas as despesas com impostos, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais e
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d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)
m)

contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, salários e
quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução do objeto desta licitação;
Pagar, pontualmente, aos seus fornecedores, o valor dos recursos materiais e serviços disponibilizados
nos Fóruns, ficando estabelecido que a Contratante não responde solidária ou subsidiariamente por esses
pagamentos, que são de única e inteira responsabilidade da empresa contratada;
Só divulgar informações acerca do fornecimento dos produtos, objeto desta licitação, que envolva o
nome da Contratante, mediante sua prévia e expressa autorização.
Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que envolvam a
Contratada, independentemente de solicitação;
Cumprir todas as leis e posturas, Federais, Estaduais e Municipais pertinentes e responsabilizar-se por
todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa;
Administrar e executar todos os contratos, tácitos ou expressos, firmados com terceiros, bem como
responder por todos os efeitos desses contratos perante terceiros e a própria Contratante.
Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos recolhimentos de
tributos que incidam ou venham a incidir sobre os produtos contratados;
Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de
danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como obrigarse por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por
força de lei, relacionadas com o cumprimento do presente contrato;
Cumprir, fielmente, as obrigações assumidas, de modo que o fornecimento dos produtos contratados se
realize com esmero e perfeição, devendo o serviço de entrega ser sob sua inteira responsabilidade;
Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93;
Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da
Lei 8.666/93.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Diário Oficial do Município, até o
QUINTO DIA ÚTIL do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a
contar da referida assinatura, conforme art.61, §1º da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações;
b) Pagar conforme estabelecido no Edital, as obrigações financeiras decorrentes do presente Contrato, na
integralidade dos seus termos;
c) Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a execução do
objeto contratual, com poderes plenos para gerenciar técnica e administrativamente o mesmo;
d) Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução do fornecimento/prestação dos serviços objeto do contrato.
XXIX - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, DO PRAZO E PRORROGAÇÃO
29.1 - O recebimento dos produtos, objeto desta licitação, obedecerá às normas fixadas das Leis 10.520/02 e
8.666/93, e as demais disposições constantes da Minuta do Contrato Anexo IX deste Edital.
29.2 - Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar
todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada,
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.
29.3 - O recebimento será efetuado pelo Servidor da Secretaria de Responsável que receber o material, que
realizará verificação da conformidade do objeto com as especificações do edital e quando será emitido TERMO
DE RECEBIMENTO Anexo VIII.
29.4 - A entrega do objeto licitado será em local indicado pela Secretaria Municipal de Responsável.
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29.5 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada de total
responsabilidade na execução do contrato.
XXX - REVOGAÇÃO-ANULAÇÃO
A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos da Lei nº 8.666/93.
XXXI - RESCISÃO
31.1 - A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as
previstas na Lei nº 8.666/93.
31.2 - A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da contratante nos casos enumerados nas
Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93.
31.3 - Quando a rescisão ocorrer com base com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que
haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.
31.4 - O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº
8.666/93.
XXXII - DAS PENALIDADES
32.1 - Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93, sujeitandose os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida a
prévia e ampla defesa em Processo Administrativo.
32.2 - Ao LICITANTE que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, será aplicada a seguinte sanção, graduada
conforme a gravidade da infração, sem o prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio Processo
Administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório.
32.3 - Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciamento no Cadastro Único
de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba, pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses
quando:
Não celebrar o contrato;
Deixar de entregar documentação exigida para o certame;
Apresentar documentação falsa;
Ensejar o retardamento na execução do objeto;
Não mantiver a proposta de preço;
Falhar ou fraudar na execução do contrato;
Comportar-se de modo inidôneo, desacato o Pregoeiro e aos participantes do certame;
Cometer fraude fiscal;
Entregar produtos com prazo de validade vencida ou em desacordo com as exigências deste Edital;
Entregar produto em desacordo com a nomeclatura do produto e o nome do fabricante contidos na
proposta;
k) Apresentar proposta de produtos que não comercializam.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

32.4 - Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas as seguintes sanções,
graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio Processo
Administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório:
32.4.1 - Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.
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32.4.2 - Multa por atraso imotivado do fornecimento dos produtos objeto do contrato, nos prazos abaixo
definidos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor da compra, em caso de: atraso na entrega superior a 05 (cinco)
dias, desistência na entrega do material;
b) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura do fornecimento dos produtos objeto do
contrato;
c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha havido o cancelamento da nota de empenho
ou documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura do fornecimento dos produtos;
d) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho ou documento
correspondente: 20% sobre o valor da fatura do fornecimento dos produtos objeto do contrato.
32.4.3 - Suspensão nos prazos abaixo definidos:
a) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito
da Administração Pública Municipal;
b) suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o valor do contrato, a depender do prejuízo causado
à Administração Pública Municipal;
c) não atender as especificações técnicas (nomenclatura e marca) e os quantitativos estabelecidos no
contrato: multa de 10% e 20%;
d) paralisar o fornecimento dos produtos objeto do contrato, sem justa causa e prévia comunicação à
administração: multa de 10% a 20%;
e) adulterar ou alterar substâncias e características física, química ou biológica dos produtos objeto do
contrato: multa de 20%;
f) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, dos produtos objeto do contrato falsificado, furtado,
deteriorado ou danificado: multa de 20%;
g) entregar os produtos objeto do contrato que cause danos à saúde, tais como infecções, intoxicações,
devidamente comprovada: multa de até 20%.
32.5 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal quando o
licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas no subitem 32.4.
32.6 - A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal esteja em
vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do município até o
comprimento de penalidades que lhe foi imposta.
32.7 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública Municipal, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e depois de ocorrido o prazo de penalidade aplicada.
32.8 - As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente e no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão
deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio Processo Administrativo, garantida a
ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal de
Administração.
32.9 - Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado deverá recolher a multa
por meio de depósito em Conta Corrente em nome da Prefeitura, ou responderá pela sua diferença a qual será
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, cobrada judicialmente.
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32.10 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, e depender do grau da
infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não impedindo
que a Administração rescinda unilateralmente o contrato.
32.11 - Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
após prévio Processo Administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação
administrativa à Contratada, sob pena de multa.
32.12 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido Processo Administrativo, que prevê defesa prévia do
interessado e recurso os prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista do processo.
XXXIII - DOS ANEXOS
33.1 - Integra este Edital, para todos os efeitos de direito:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Anexo I - Proposta de Preços;
Anexo II - Modelo de Procuração (credencial);
Anexo III - Declaração de Pleno Conhecimento de Habilitação;
Anexo IV - Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor;
Anexo V - Minuta da Ata de Registro de Preços;
Anexo VI - Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
Anexo VII - Declaração de Inexistência de Impedimento;
Anexo VIII - Termo de Recebimento;
Anexo IX - Minuta do Contrato;
Anexo X - Termo de Referência.

XXXIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
34.1 - As normas disciplinares desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa respeitada a
igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a
segurança da contratação.
34.2 - A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o Pregoeiro, se
necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
34.3 - O Pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo o registro da
suspensão e a convocação para a continuidade dos mesmos, bem como promover diligências destinadas a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
34.4 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da
documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação
pertinente.
34.5 - Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca de Belo
Campo-Ba, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
34.6 - Da sessão, o sistema gerará Ata Circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes, e estará disponível para consulta no site: www.licitacoese.com.br
34.7 - O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município.
_______________________________________________________________________________________________
Pregão Eletrônico nº 013/2022 - Pag. 24

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NKNBKO07PMCBMMOCPMVAIW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Belo Campo

Quinta-feira
30 de Junho de 2022
27 - Ano - Nº 1140

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

34.8 - Os demais atos pertinentes a esta licitação passíveis de divulgação serão publicados no Diário Oficial do
Município.
34.9 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
34.10 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 01 (um) dia útil à
data fixada para o recebimento das propostas.
34.11 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
34.12 - Os Recursos ou Impugnações deverão ser protocolados pelo Licitante em horário de expediente
comercial (08h00minh às 12h00minh), junto ao Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Belo CampoBa, à Comissão Permanente de Licitação ou através do endereço licitacoes.belocampoba@gmail.com,
sendo que o licitante deve entrar em contato com o Pregoeiro através do telefone 77 - 3437-2939 para
confirmação do recebimento do e-mail.
34.13 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, com observância da legislação
em vigor, as Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013,
Decreto Municipal nº 005, de 19 de Janeiro de 2019 e Portaria Municipal nº 002, de 13 de Janeiro de 2022 e
demais normas e redações aplicáveis.
XXXV - FORO
35.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Belo Campo-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa.

Belo Campo-Ba, 14 de Junho de 2022.

Jesiel Santos Viana
Pregoeiro Municipal
Portaria Municipal nº 002, de 13 de Janeiro de 2022
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022
ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
FORNECEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICIPIO:
DATA: 04/07/2022. E-MAIL:
ITEM QUANT.

UN

CNPJ:
CEP:
ESTADO:

INSC. EST.:
FONE:
CONTATO:

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
TOTAL

LOTE 01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

3.000
1.000
600
1.000
100
100
100
100
1.000
500
500

UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.

10.000

PCT

10.000
10.000
2.000
500
2.000
800
800
20
50
1.000
500
300

UNID.
UNID.
CX
UNID.
PCT
PCT
PCT
PCT
UNID.
PCT
UNID.
UNID.

Apontador simples
Apontador de ferro
Agenda Permanente
Espiral 20MM
Almofada p/ carimbo
Agulhas para barbante 3,5
Agulhas de crôche
Alfinete de ferro
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO DE BOA QUALIDADE
Bateria 3V
Bateria 9V
PAPEL
OFÍCIO
Descrição: Papel Sulfite A4, 75g/m2, 210mmx297mm, pacotes com 300 folhas cada pacote.
Bastão de cola quente fino
Bastão de cola quente grosso
Borracha ponteira
Barbante nº 06 (variadas cores)
Bexiga nº7 lisa e sortida
Borracha de amarrar dinheiro 200g
Borracha de amarrar dinheiro de 50g
Bobina pra fax
Bobina pra calculadora
Bandeirolas tamanho médio
Bloquinho amarelo adesivo
Bola de isopor P

A4
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R$0,85
R$1,28
R$42,93
R$0,63
R$11,26
R$2,67
R$4,28
R$0,42
R$9,65
R$5,89
R$20,38

R$2.550,00
R$1.280,00
R$25.758,00
R$630,00
R$1.126,00
R$267,00
R$428,00
R$42,00
R$9.650,00
R$2.945,00
R$10.190,00

R$21,46

R$214.600,00

R$0,95
R$1,81
R$15,02
R$10,72
R$10,72
R$12,87
R$7,50
R$15,02
R$4,07
R$8,58
R$8,58
R$1,71

R$9.500,00
R$18.100,00
R$30.040,00
R$5.360,00
R$21.440,00
R$10.296,00
R$6.000,00
R$300,40
R$203,50
R$8.580,00
R$4.290,00
R$513,00
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24
25
26
27

300
300
100
3.000

UNID.
UNID.
UNID.
UNID.

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

3.000
2.000
2.000
200
15.000
15.000
1.500
500
500
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000

UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

300
300
500
100
150
50
100
800
800
800
200
200
200
200
1.500
2.000
100

UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
CX
CX
CX
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
CX
CX
UNID.

Bola de isopor M
Bola de isopor G
Cola pra tecido 100g
Caderno espiral de 12 Matéiras
VALOR TOTAL DO LOTE 01
LOTE 02
Caderno espiral de 10 Matéiras
Caderno espiral de 15 Matéiras
Fita adesiva larga transparente
Etiqueta auto-adesiva pra preço
Emborrachado (EVA) 45X60 - cores variadas
Emborrachado c/glitter ou estampado cores variadas
Papel oficio colorido tamanho A4 - Pacote c/ 500 folhas
Estilete Largo de 18MM
Estilete estreito
Envelope tamanho ofício cor ouro
Envelope tamanho ofício kraft
Envelope meio oficio A4
Envelopes branco A4
Envelopes pra carta 114mm X 162mm
Envelopes pra carta 114mm X 229mm
VALOR TOTAL DO LOTE 02
LOTE 03
Extrator de grampos de metal tipo espátula
Fita adesiva dupla face
Fita crepe
Fita metrica
Fitilho
Fichário de mesa grande
Fichário de mesa pequeno
Grampo 26/6 - cx c/ 5.000 uni
Grampo 26/6 - cx c/ 1.000 uni
Grampo 9/10-23/10 c/1000 uni
Grampeador 26/6 tamanho G
Grampeador 26/6 tamanho M
Grampeador 26/6 tamanho P
Grampeador 26/6 G-2006
Gizão de cera
Giz de cera
Glitter em pó de 3g
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R$1,92
R$6,22
R$31,12
R$23,60

R$576,00
R$1.866,00
R$3.112,00
R$70.800,00
R$460.442,90

R$19,84
R$28,97
R$6,32
R$0,64
R$3,21
R$8,04
R$41,86
R$3,85
R$3,21
R$0,52
R$0,42
R$0,31
R$0,52
R$0,16
R$0,21

R$59.520,00
R$57.940,00
R$12.640,00
R$128,00
R$48.150,00
R$120.600,00
R$62.790,00
R$1.925,00
R$1.605,00
R$4.160,00
R$3.360,00
R$2.480,00
R$4.160,00
R$1.280,00
R$1.680,00
R$382.418,00

R$2,67
R$7,50
R$5,89
R$3,74
R$2,03
R$182,46
R$128,79
R$8,04
R$3,00
R$11,04
R$42,92
R$27,90
R$21,46
R$52,58
R$4,93
R$3,74
R$1,28

R$801,35
R$2.250,85
R$2.945,58
R$374,45
R$304,18
R$9.122,81
R$12.878,95
R$6.430,27
R$2.396,93
R$8.835,60
R$8.584,57
R$5.579,23
R$4.291,23
R$10.516,57
R$7.389,25
R$7.489,00
R$127,62
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59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

100
100
1.000
1.000
5.000
300
3.000
1.000
1.000
3.000
3.000
100
1.000
5.000
1.000

UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
PCT
CX
CX
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.

74

500

CX

75

500

CX

76
77
78
79

50
50
1.200
500

UNID.
UNID.
UNID.
UNID.

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

2.000
1.000
400
200
300
400
1.000
200
500
500
500
500
500
500
500

UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX

Glitter em pó de 50g
Glitter em pó de 500g
Grafite 0,7
Grafite 0,5
Hidrocor c/12
LÁPIS PRETO Nº02(CAIXA COM 144 UNIDADE CADA)
Lápis de cor G - cx c/ 12 cores
Caderno de 96 folhas de arame
Caderno de 48 folhas de arame
Caderno de brochura 48 folhas
Caderno de brochura 96 folhas
Caderno de caligrafia
Caderno de desenho
Cartolina tamanho padrão - cores variadas
Cartolina dupla face
CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA GROSSA, ESCRITA FINA, ESFERA DE TUNGSTENIO, TAMPA E
TAMPINHA NA COR DA TINTA. CAIXA COM 50 UNIDADE
CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7, ESCRITA FINA, ESFERA DE TUNGSTENIO, 0,8MM, TAMPA E TAMPINHA NA
COR DA TINTA - CORES VARIADAS (AZUL, PRETA, VERDE, VERMELHO), CAIXA COM 50 UNIDADE
Caneta retroprojetor
Caneta pra marcar CD/DVD
Caixa de plástico para arquivo morto - tamanho padrão
Cavaletes pra quadro
VALOR TOTAL DO LOTE 03
LOTE 04
Cola branca de 40g
Cola branca de 90g
Cola branca de 500g
Cola branca de 1kg
Cola glitter - cores variadas
Cola de isopor de 90g
Cola de isopor 40g
Corretivo à base de água - frasco pequeno
Clips de metal nº 0 Clips de metal nº 1 Clips de metal nº 2/0 Clipes de metal nº 3/0
Clips de metal nº 4/0
Clipes de metal nº 6/0
Clips de metal nº 8/0
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R$15,55
R$37,56
R$1,38
R$1,38
R$9,65
R$57,41
R$6,96
R$10,72
R$6,96
R$5,36
R$11,26
R$1,92
R$8,04
R$1,28
R$1,81

R$1.555,12
R$3.755,62
R$1.384,50
R$1.384,50
R$48.247,50
R$17.223,35
R$20.893,50
R$10.722,83
R$6.964,50
R$16.068,50
R$33.773,50
R$192,28
R$8.037,83
R$6.380,83
R$1.814,50

R$52,59

R$26.296,67

R$63,33

R$31.663,33

R$6,11
R$6,11
R$10,18
R$128,80

R$305,39
R$305,39
R$12.221,40
R$64.400,00
R$403.909,48

R$1,81
R$4,07
R$11,26
R$21,46
R$3,42
R$5,68
R$2,14
R$2,14
R$3,74
R$3,74
R$3,96
R$3,96
R$4,17
R$5,36
R$7,72

R$3.620,00
R$4.070,00
R$4.504,00
R$4.292,00
R$1.026,00
R$2.272,00
R$2.140,00
R$428,00
R$1.870,00
R$1.870,00
R$1.980,00
R$1.980,00
R$2.085,00
R$2.680,00
R$3.860,00
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95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

200
200
200
1.000
1.000
5.000
5.000
5.000
2.000
120
120
120
120
120
120
120
200
200
300
300
100
100
1.000
2.000
5.000
300

UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
CX
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
CX
UNID.

121

500

CX

122
123
124
125
126
127
128
129

5.000
1.000
3.000
500
500
500
500
100

UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
PCT

Calculadora digital c/ 12 digitos e pilha completa de boa qualidade - tamanho G
Calculadora digital c/ 8 digitos e pilha completa de boa qualidade - tamanho M
Calculadora digital c/ 8 digitos e pilha completa de boa qualidade - tamanho P
Papel carbono tamanho A4
Cola em bastão 20g
Cartão cartaz comum duplex (variadas cores)
Cartão cartaz duplex laminada (variadas cores)
Cartolina laminada (cores variadas)
Lápis de cor P - cx c/ 12 cores
Livro de ata 50 folhas
Livro de ata 100 folhas
Livro de ata 200 folhas
Livro de ponto de 100 folhas
Livro de ponto de 50 folhas
Livro de ponto de 160 folhas 154mm X 216mm
Livro de protocolo c/ 100 folhas
Linha pra costura
Linhas para crôche
Mídia de CD
Mídia de DVD
Mural de cortiça tamanho M
Mural de cortiça tamanho G
Marcador de texto c/ tinta fluorescente de boa qualidade
PINCEL PARA QUADRO BRANCO, NAS CORES PRETA, AZUL E VERMELHO - Pilot ou similar.
Massa de modelar c/12
PINCEL ATÔMICO ESCRITA PERMANENTE - CORES VARIADAS - Pilot ou similar.
VALOR TOTAL DO LOTE 04
LOTE 05
PAPEL
OFÍCIO
Descrição: Papel Sulfite A4, 75g/m2, 210mmx297mm, Caixa com 10 pacotes com 500 folhas cada pacote.
VALOR TOTAL DO LOTE 05
LOTE 06
Papel crepom - tamanho padrão - cores variadas
Papel flip chart
PAPEL KRAFT MADEIRA 120CM ROLO COM 10KG
Placa de isopor de 10mm
Placa de isopor de 25 mm
Placa de isopor de 30mm
Placa de isopor de 40mm
Pilha AA palito

R$40,78
R$30,04
R$21,46
R$0,63
R$2,67
R$1,92
R$2,35
R$2,67
R$3,74
R$13,94
R$23,06
R$40,78
R$22,53
R$17,16
R$28,97
R$10,72
R$5,36
R$10,72
R$1,07
R$1,07
R$128,80
R$171,73
R$2,14
R$7,50
R$9,65
R$4,82

A4
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R$289,80

R$8.156,00
R$6.008,00
R$4.292,00
R$630,00
R$2.670,00
R$9.600,00
R$11.750,00
R$13.350,00
R$7.480,00
R$1.672,80
R$2.767,20
R$4.893,60
R$2.703,60
R$2.059,20
R$3.476,40
R$1.286,40
R$1.072,00
R$2.144,00
R$321,00
R$321,00
R$12.880,00
R$17.173,00
R$2.140,00
R$15.000,00
R$48.250,00
R$1.446,00
R$222.219,20
R$144.900,00
R$144.900,00

R$2,14
R$0,54
R$246,86
R$4,82
R$12,12
R$13,40
R$18,56
R$3,74

R$10.700,00
R$540,00
R$740.580,00
R$2.410,00
R$6.060,00
R$6.700,00
R$9.280,00
R$374,00
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130
131
132
133

100
800
20
3.000

PCT
UNID.
UNID.
UNID.

134

10.000

PCT

135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

200
100
100
50
1.000
500
3.000
500
700
500
100
20
800
800
800
800
800
800
800
30
200
25
50
100
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
PCT
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
PCT
UNID.
CX
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
MT
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.

Pilha AA comum
Papel laminado - tamanho padrão
Pasta de dedo (umedecedor de dedos)
Papel camurça - tamanho padrão
PAPEL
OFÍCIO
Descrição: Papel Sulfite A4, 75g/m2, 210mmx297mm, pacotes com 100 folhas cada pacote.
Pistola de cola quente G
Pistola de cola quente M
Pistola de cola quente P
Prancheta de madeira c/ prendedor de metal - tamanho padrão
Papel cartão
Pasta perfurada
Pasta do aluno
Pasta catálogo c/10 folhas
Pasta frama de AZ
Papel adesivo A4
Perfurador de papel - tamanho M
Percevejo latonados
Pasta plástica aba fina c/ elástico
Pasta plástica c/ elástico 20mm
Pasta plástica c/ elástico 30mm
Pasta plástica c/ elástico de 40mm
Pasta plástica c/ elástico de 55mm
Pasta suspensa - tamanho padrão
Pasta cartão duplo - tamanho padrão
Plástico contactico
Pasta sofonada c/12 divisórias A4
pasta sulfonada c/31 divisórias A4
Pasta canaleta A4
Pasta L - tamanho padrão
Pincel nº0
Pincel nº00
pincel nº2
pincel nº4
pincel nº6
pincel nº8
pincel nº10
pincel nº12
pincel nº14
pincel nº16

A4
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R$3,21
R$1,60
R$7,50
R$1,06

R$321,00
R$1.280,00
R$150,00
R$3.180,00

R$10,72

R$107.200,00

R$57,41
R$49,36
R$33,26
R$9,65
R$42,92
R$4,82
R$1,60
R$15,88
R$19,31
R$26,82
R$34,87
R$4,82
R$4,82
R$6,00
R$6,96
R$9,11
R$10,72
R$3,96
R$7,50
R$5,89
R$30,04
R$75,12
R$6,75
R$1,92
R$2,78
R$13,94
R$2,35
R$2,78
R$3,21
R$3,42
R$3,64
R$3,85
R$4,28
R$4,50

R$11.482,00
R$4.936,00
R$3.326,00
R$482,50
R$42.920,00
R$2.410,00
R$4.800,00
R$7.940,00
R$13.517,00
R$13.410,00
R$3.487,00
R$96,40
R$3.856,00
R$4.800,00
R$5.568,00
R$7.288,00
R$8.576,00
R$3.168,00
R$6.000,00
R$176,70
R$6.008,00
R$1.878,00
R$337,50
R$192,00
R$1.390,00
R$6.970,00
R$1.175,00
R$1.390,00
R$1.605,00
R$1.710,00
R$1.820,00
R$1.925,00
R$2.140,00
R$2.250,00
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169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

500
500
200
400
1.000
500
1.500
50
50
300
2.000
200
200
500
500
500
500
500
15.000

UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
PCT
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
CX
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
MT

188

3.000

UNID.

189
190
191

200
300
2.000

UNID.
UNID.
UNID.

pincel nº18
pincel nº20
Pasta fina de papelão
Pasta arquivo de papelão
Papel oficio colorido tamanho A4 - Pacote c/ 100 folhas
Papel celofane 70cm X 90cm
Papel ceda - tamanho padrão - cores variadas
Porta caneta
Quadro branco - tamanho médio
Tinta p/ carimbo nas cores azul e preta
Tinta Guache( caixa c/ 6 unidades)
Tinta p/ reabaster marcador de quadro branco - cores variadas - c/ 1000ML
Tinta p/ reabaster marcador de quadro branco - cores variadas - c/ 500ml
Tinta p/ reabaster marcador de quadro branco - cores variadas - c/ 40ml
Tinta permanente de 40ml
Tinta de tecido de 250ml (cores variadas)
Tinta de tecido de 37ml (cores variadas)
Tinta de tecido de 37ml clareador
TNT - Cores variadas - Largura padrão
TESOURA ESCOLAR CABO PLÁSTICO C/ FORMATO ANATÔMICO LÂMINAS EM AÇO INOXIDAVEL - SEM
PONTA
TESOURA GRANDE CABO PLÁSTICO C/ FORMATO ANATÔMICO LÂMINAS EM AÇO INOXIDAVEL
Régua de aluminio 30cm
Régua de plástico transparente de 30cm
VALOR TOTAL DO LOTE 06
TOTAL

R$4,82
R$5,36
R$4,50
R$8,58
R$10,72
R$1,29
R$0,37
R$16,09
R$74,58
R$5,36
R$6,96
R$214,66
R$130,95
R$7,50
R$7,50
R$26,83
R$6,43
R$6,43
R$3,53

R$2.410,00
R$2.680,00
R$900,00
R$3.432,00
R$10.720,00
R$645,00
R$555,00
R$804,50
R$3.729,00
R$1.608,00
R$13.920,00
R$42.932,00
R$26.190,00
R$3.750,00
R$3.750,00
R$13.415,00
R$3.215,00
R$3.215,00
R$52.950,00

R$6,43

R$19.290,00

R$16,09
R$8,58
R$1,71

R$3.218,00
R$2.574,00
R$3.420,00
R$1.287.127,60
R$2.901.017,18

1 - OBJETO
1.1 - Constitui objeto deste Termo de Referência o Registro de Preços com vistas à eventual Aquisição de Material Didático e de Expediente para atender as
necessidades das Secretarias Municipais, de acordo com as especificações, quantitativos máximos e condições mínimas acima apresentadas.
2 - ITENS E QUANTITATIVOS
2.1 - O presente Termo de Referência tem como objeto o Registro de Preços, por Lotes, dos produtos acima apresentados, nas quantidades máximas estimadas conforme
quadro anterior.
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3 - CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO

3.1 - O Material deverá ser entregue na Sede do Município de Belo Campo-Ba;
a) A entregar dos materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação, na Sede do Município de Belo Campo-Ba, independentemente da
quantidade da solicitação;
b) As Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das
Ordens de Fornecimento:
Endereço de E-mail: ___________________________________
Fac-Simile: _____________________
c) A entrega dos materiais será efetuada na Sede do Município de Belo Campo-Ba, em até 05 (cinco) dias úteis contados após a emissão da Autorização de Fornecimento
que pode ser encaminhada para a Contratada através do endereço de e-mail ou fac-simile informados no item "b" acima, ficando a critério da Administração a escolha de
um dos dois meios de comunicação que lhe convir.
3.2 - A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado em desacordo com as especificações e condições deste Termo de Referência, do Edital e do
Contrato,
fixando
prazo
para
a
regularização.
3.3 - A Contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do prazo estabelecido pela Administração, as partes do objeto
deste Edital e seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços.

4 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após atestado a entrega do material, conforme exigencias do Edital.
5 - PRAZOS
5.1 - Os quantitativos totais expressos neste Anexo, são estimados e representa a previsão das Secretarias requisitantes, pelo prazo de 12 (doze) meses.
5.2 - A entrega dos itens efetivamente contratados deverá ser efetuada na sede do Município de Belo Campo-Ba, parceladamente, de acordo com a necessidade da
Administração Municipal, nas quantidades ora estipulada, após a emissão da Autorização de Fornecimento, nos prazos estabelecidos no Edital, contando-se o prazo a partir
da comunicação formal ao licitante vencedor que será efetuada via fax ou outro meio hábil.
6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1 - A CONTRATANTE, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:
6.1.1 - efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Contrato;
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6.1.2 - promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;
6.1.3 - comunicar à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e
no
Termo
de
Referência;
condições
estabelecidas
6.1.4 - notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 - A CONTRATADA, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:
7.1.1 - manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato, informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração
nas referidas condições;
7.1.2 - atender as demais condições descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 013/2022 e na Ata de Registro de Preços;
7.1.3 - responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto do Contrato, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de
seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros.
8 - PENALIDADES
8.1 - Pela inexecução total ou parcial dos serviços objeto deste Termo de Referência, a Administração poderá aplicar, ao Contratado, as penalidades previstas no
instrumento editalício e contratual, além daquelas penalidades previstas no Art. 87, da Lei nº 8.666/93
9 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
Eu, ......................................................................... abaixo assinado, representante da empresa ............................................................................. declaro ter tomado
conhecimento de todas as condições referente ao fornecimento dos materiais objeto do Pregão Eletrônico nº 013/2022, e assim sendo, me comprometo a cumprir
fielmente conforme valores propostos na Planilha Orçamentária apresentada acima e as condições estipuladas nos itens 01 a 09 relacionadas acima e todas as demais
condições prevista no presente Edital de Licitação e ainda cumprir todas as normas regulamentares para a sua prestação.
..........................................., .......... de ................................. de ..............
___________________________________________________
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
CARIMBO DE CNPJ E DADOS DA EMPRESA
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022
ANEXO II
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

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

____________________________, _____de __________________ de 20____.

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022
ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E
ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto no inc. V do artigo 184 da Lei
Estadual ou Lei nº 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das
sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 186 do mesmo diploma.

____________________________, _____de __________________ de 20____.

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022
ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, que não empregamos menor
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
( X ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

____________________________, _____de __________________ de 20____.

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022
ANEXO V
MINUTA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ............/20.....
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº .........../20.....

Aos ........ dias do mês de ............. de 20......, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPOBA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade de Belo
Campo, Bahia, naquele Município, inscrita no CNPJ sob o nº 14.237.333/0001-43, neste ato representada pelo
seu Prefeito Municipal, o Sr.(a) ............................., brasileiro(a), casado(a), portador(a) da cédula de identidade
nº ............., emitida pela SSP/......., inscrito(a) no CPF sob o n° .................., com endereço na
..................................,, doravante denominado PREFEITURA, Bahia, neste ato denominada simplesmente
PREFEITURA, responsável pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022, e de outro lado, as empresas
adjudicatárias nos itens abaixo, homologada em / /20...., doravante denominada FORNECEDOR, com base na
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal nº 010, de 14 de Março de 2013, têm entre si,
justo e avençado a presente Ata de Registro de Preços que, quando publicada, terá efeito de Compromisso de
Fornecimento, observada as condições estabelecidas no Ato Convocatório e consoante as cláusulas que se
seguem:
1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta
PREFEITURA, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir
relacionado(s), objetivando a Aquisição de Material Didático e de Expediente para atender as necessidades
das Secretarias Municipais, nas condições estabelecidas no ato convocatório.
Empresa ...................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
..............................., com sede na à ....................................... , na cidade de .............................., UF, representada
por seu(sua) procurador(a), Sr.(a) ......................................, brasileiro, estado civil, portador(a) da cédula de
identidade RG n.º ........................., emitida pela SSP/BA e do CPF/MF n.º ........................., residente e
domiciliado(a) na ..........................................................., na cidade de ......................., UF.
Item XXX:

XXXX

UNI.

Descrição do Produto .

Valor unitário registrado: R$ xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
Valor Total registrado: R$ xxxxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será
formalizado pela Prefeitura mediante emissão de Autorização de Fornecimento, observadas as disposições
contidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2022.
2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Autorização de Fornecimento, decorrente
desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Eletrônico nº 013/2022.
2.2 - O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos
os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.
3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura adotará a prática de todos os atos
necessários ao controle e administração da presente Ata.
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4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto Municipal nº 010, de 14 de
Março de 2013, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no
mercado, cabendo a PREFEITURA convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.
4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA poderá cancelar o
registro e convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo
julgamento e adjudicação para esse fim.
4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.
5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze)
meses contada a partir da data de sua assinatura.
6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida deste Ata de
Registro de Preços na Imprensa Oficial do Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será
providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer
no prazo de vinte dias daquela data.
7 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente Compromisso de Fornecimento será o Foro
da Comarca de Belo Campo-Ba, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e
forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo
assistiram e que também o subscrevem.

__________________________________
PREFEITURA
__________________________________
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:
__________________________
CPF:
__________________________
CPF:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022
ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE
Para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2022, declaro, sob as penas da lei, que a empresa
_______________________________, inscrita no CNPJ nº __________________________, cumpre os
requisitos legais para a qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte estabelecidos pela Lei
Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento
favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto nº 6.204, de 05.09.2007.
Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou
restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora
do certame.

____________________________, _____de __________________ de 20____.

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa

OBSERVAÇÃO:
Esta declaração deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitações, na abertura da sessão quando do
credenciamento dos licitantes.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022
ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO

Eu, ..................................(nome)..........., CPF: ____________representante legal da firma ...........................,
CNPJ____........______interessada em participar no Processo Licitatório (Pregão Eletrônico nº 013/2022), da
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELO CAMPO-BA, DECLARO, sob as penas da Lei, que inexiste
impedimento legal contra a firma ____________para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal,
Estadual ou Municipal.

____________________________, _____de __________________ de 20____.

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022
ANEXO VIII
TERMO DE RECEBIMENTO
A Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba, através do Servidor ....................................................................
responsável pelo recebimento do produto da empresa ........................................................, vencedora do(s)
Lote(s) nº(s) ................................................, da licitação processada na modalidade de PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 013/2022, atesta o recebimento de que trata este referido anexo, dos produtos abaixo
relacionados, nas datas ali especificadas, emitindo, após a verificação do produtos sendo o mesmo apresentado
anteriormente através das especificações do Anexo I, deste Edital, o presente Termo.
Item

Tipo do Produto

Marca

Quantidade
Recebida

Preço
Unitário

Total

Data do
Recebimento

TOTAL
Observações:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Belo Campo-Ba, ........... de ...........................de 20.......

_________________________________________________
Responsável - Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022
ANEXO IX - MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº ........
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO
CAMPO-BA
E
A
EMPRESA
.................................................... NOS TERMOS
ABAIXO:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ
sob nº 14.237.333/0001-43 com Sede na Praça Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade de Belo Campo,
Bahia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. José Henrique Silva Tigre, doravante denominada
CONTRATANTE e em razão da Nota Técnica nº 001 MS/SE/FNS de 30 de julho de 2009 e do Ofício Circular
nº 3.126 MS/SE/FNS, ambos do Ministério da Saúde, figura neste ato como CO-PARTICIPANTES o
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Almiro Ferraz de
Araújo, nº 179, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia, inscrito no CNPJ sob o nº 09.355.344/0001-98, neste
ato representado por seu gestor, o Sr. Fábio Maia Prado e do outro lado a empresa
...................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº ...............................,
com sede na ...................................................................., representada neste ato por o(a) Sr(a).
......................................................, .............................., com registro de identidade nº ............................... e
cadastro no CPF nº .............................., doravante denominado(a) CONTRATADO(A), com base nos termos da
Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Pregão Eletrônico nº 013/2022 e Ata de Registro de
Preços nº .................... resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento de Materiais, mediante as
cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Material Didático e de
Expediente para atender as necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificações constantes no
do processo de Pregão Eletrônico nº 013/2022 e na Ata de Registro de Preços n° .............
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de
Fornecimento de Produtos.
CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$
............................................ a serem pagos após o devido fornecimento dos produtos, que ocorrerá conforme
necessidades da contratante.
Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas,
seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a execução dos serviços ora
contratado.
CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até ............ meses,
contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.
CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:
Unidade Orçamentária: ............................................
Projeto/Atividade: ............................................
Elemento de Despesa: ............................................
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CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos materiais será pelo tempo de duração do contrato,
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.
CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente
estipuladas no item XXXII do instrumento convocatório (DAS PENALIDADES).
CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão,
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores
alterações.
Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a)
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo
da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por
cento) sobre o valor do contrato.
CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará
direito à parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.
CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2022, seus Anexos, Proposta de
Preços da CONTRATADA e Ata de Registro de Preços n° .............
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93,
inclusive nos casos omissos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:
Obrigações da Contratante:
a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as
deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata
correção das irregularidades apontadas;
c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da
contratada.
Obrigações da Contratada:
a) Entregar os materiais objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;
b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Entregar os materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação,
independentemente da quantidade da solicitação;
d) Atender as Ordens de Fornecimento/prestação de serviços que serão realizadas em um dos seguintes
meios de comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das
Ordens de Fornecimento/serviço:
Endereço de E-mail: ......................................
Fac-Simile: ......................................

_______________________________________________________________________________________________
Pregão Eletrônico nº 013/2022 - Pag. 43

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NKNBKO07PMCBMMOCPMVAIW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
30 de Junho de 2022
46 - Ano - Nº 1140

Belo Campo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;
f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao
processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 013/2022 e Ata de Registro de Preços n° ..............
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - As partes elegem o Foro da Comarca de Belo Campo-Ba, para dirimir
qualquer dúvida.
E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença
de testemunhas abaixo arroladas.
Belo Campo-Ba, ...... de .............................. de ..............

_____________________________________
............................................................
Prefeito Municipal
Contratante
_____________________________________
............................................................
Gestora do FMS
Contratante

_____________________________________
............................................................
Empresa Contratada
TESTEMUNHAS:

1. ________________________________
Nome:
CPF:
2. ________________________________
Nome:
CPF:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022
ANEXO X - TERMO DE REFERÊNCIA
1 - OBJETO E JUSTIFICATIVA
1.1 - Constitui objeto deste Termo de Referência o Registro de Preços com vistas à eventual Aquisição de
Material Didático e de Expediente para atender as necessidades das Secretarias Municipais, de acordo
com as especificações, quantitativos máximos e condições mínimas acima apresentadas.
1.2 - A justificativa para a aquisição de Materiais para atender as necessidades das Secretarias Municipais.

ITEM QUANT.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

3.000
1.000
600
1.000
100
100
100
100
1.000
500
500

UN

ESPECIFICAÇÃO

UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.

Apontador simples
Apontador de ferro
Agenda Permanente
Espiral 20MM
Almofada p/ carimbo
Agulhas para barbante 3,5
Agulhas de crôche
Alfinete de ferro
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO DE BOA QUALIDADE
Bateria 3V
Bateria 9V
PAPEL OFÍCIO A4 Descrição: Papel Sulfite A4, 75g/m2, 210mmx297mm, pacotes com 300 folhas
cada pacote.
Bastão de cola quente fino
Bastão de cola quente grosso
Borracha ponteira
Barbante nº 06 (variadas cores)
Bexiga nº7 lisa e sortida
Borracha de amarrar dinheiro 200g
Borracha de amarrar dinheiro de 50g
Bobina pra fax
Bobina pra calculadora
Bandeirolas tamanho médio
Bloquinho amarelo adesivo
Bola de isopor P
Bola de isopor M
Bola de isopor G
Cola pra tecido 100g
Caderno espiral de 12 Matéiras
Caderno espiral de 10 Matéiras
Caderno espiral de 15 Matéiras
Fita adesiva larga transparente
Etiqueta auto-adesiva pra preço
Emborrachado (EVA) 45X60 - cores variadas
Emborrachado c/glitter ou estampado cores variadas
Papel oficio colorido tamanho A4 - Pacote c/ 500 folhas
Estilete Largo de 18MM
Estilete estreito
Envelope tamanho ofício cor ouro
Envelope tamanho ofício kraft
Envelope meio oficio A4
Envelopes branco A4
Envelopes pra carta 114mm X 162mm
Envelopes pra carta 114mm X 229mm
Extrator de grampos de metal tipo espátula
Fita adesiva dupla face

10.000

PCT

10.000
10.000
2.000
500
2.000
800
800
20
50
1.000
500
300
300
300
100
3.000
3.000
2.000
2.000
200
15.000
15.000
1.500
500
500
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
300
300

UNID.
UNID.
CX
UNID.
PCT
PCT
PCT
PCT
UNID.
PCT
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

500
100
150
50
100
800
800
800
200
200
200
200
1.500
2.000
100
100
100
1.000
1.000
5.000
300
3.000
1.000
1.000
3.000
3.000
100
1.000
5.000
1.000

UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
CX
CX
CX
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
CX
CX
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
PCT
CX
CX
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.

74

500

CX

75

500

CX

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

50
50
1.200
500
2.000
1.000
400
200
300
400
1.000
200
500
500
500
500
500
500
500
200
200
200
1.000
1.000
5.000
5.000
5.000

UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.

Fita crepe
Fita metrica
Fitilho
Fichário de mesa grande
Fichário de mesa pequeno
Grampo 26/6 - cx c/ 5.000 uni
Grampo 26/6 - cx c/ 1.000 uni
Grampo 9/10-23/10 c/1000 uni
Grampeador 26/6 tamanho G
Grampeador 26/6 tamanho M
Grampeador 26/6 tamanho P
Grampeador 26/6 G-2006
Gizão de cera
Giz de cera
Glitter em pó de 3g
Glitter em pó de 50g
Glitter em pó de 500g
Grafite 0,7
Grafite 0,5
Hidrocor c/12
LÁPIS PRETO Nº02(CAIXA COM 144 UNIDADE CADA)
Lápis de cor G - cx c/ 12 cores
Caderno de 96 folhas de arame
Caderno de 48 folhas de arame
Caderno de brochura 48 folhas
Caderno de brochura 96 folhas
Caderno de caligrafia
Caderno de desenho
Cartolina tamanho padrão - cores variadas
Cartolina dupla face
CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA GROSSA, ESCRITA FINA, ESFERA DE TUNGSTENIO,
TAMPA E TAMPINHA NA COR DA TINTA. CAIXA COM 50 UNIDADE
CANETA ESFEROGRÁFICA 0,7, ESCRITA FINA, ESFERA DE TUNGSTENIO, 0,8MM, TAMPA
E TAMPINHA NA COR DA TINTA - CORES VARIADAS (AZUL, PRETA, VERDE,
VERMELHO), CAIXA COM 50 UNIDADE
Caneta retroprojetor
Caneta pra marcar CD/DVD
Caixa de plástico para arquivo morto - tamanho padrão
Cavaletes pra quadro
Cola branca de 40g
Cola branca de 90g
Cola branca de 500g
Cola branca de 1kg
Cola glitter - cores variadas
Cola de isopor de 90g
Cola de isopor 40g
Corretivo à base de água - frasco pequeno
Clips de metal nº 0 Clips de metal nº 1 Clips de metal nº 2/0 Clipes de metal nº 3/0
Clips de metal nº 4/0
Clipes de metal nº 6/0
Clips de metal nº 8/0
Calculadora digital c/ 12 digitos e pilha completa de boa qualidade - tamanho G
Calculadora digital c/ 8 digitos e pilha completa de boa qualidade - tamanho M
Calculadora digital c/ 8 digitos e pilha completa de boa qualidade - tamanho P
Papel carbono tamanho A4
Cola em bastão 20g
Cartão cartaz comum duplex (variadas cores)
Cartão cartaz duplex laminada (variadas cores)
Cartolina laminada (cores variadas)
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103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

2.000
120
120
120
120
120
120
120
200
200
300
300
100
100
1.000

CX
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.

118

2.000

UNID.

119
120

5.000
300

CX
UNID.

121

500

CX

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

5.000
1.000
3.000
500
500
500
500
100
100
800
20
3.000

UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
PCT
PCT
UNID.
UNID.
UNID.

134

10.000

PCT

135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

200
100
100
50
1.000
500
3.000
500
700
500
100
20
800
800
800
800
800
800
800
30
200
25
50
100
500
500
500

UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
PCT
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
PCT
UNID.
CX
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
MT
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.

Lápis de cor P - cx c/ 12 cores
Livro de ata 50 folhas
Livro de ata 100 folhas
Livro de ata 200 folhas
Livro de ponto de 100 folhas
Livro de ponto de 50 folhas
Livro de ponto de 160 folhas 154mm X 216mm
Livro de protocolo c/ 100 folhas
Linha pra costura
Linhas para crôche
Mídia de CD
Mídia de DVD
Mural de cortiça tamanho M
Mural de cortiça tamanho G
Marcador de texto c/ tinta fluorescente de boa qualidade
PINCEL PARA QUADRO BRANCO, NAS CORES PRETA, AZUL E VERMELHO - Pilot ou
similar.
Massa de modelar c/12
PINCEL ATÔMICO ESCRITA PERMANENTE - CORES VARIADAS - Pilot ou similar.
PAPEL OFÍCIO A4. Descrição: Papel Sulfite A4, 75g/m2, 210mmx297mm, Caixa com 10 pacotes com
500 folhas cada pacote.
Papel crepom - tamanho padrão - cores variadas
Papel flip chart
PAPEL KRAFT MADEIRA 120CM ROLO COM 10KG
Placa de isopor de 10mm
Placa de isopor de 25 mm
Placa de isopor de 30mm
Placa de isopor de 40mm
Pilha AA palito
Pilha AA comum
Papel laminado - tamanho padrão
Pasta de dedo (umedecedor de dedos)
Papel camurça - tamanho padrão
PAPEL OFÍCIO A4. escrição: Papel Sulfite A4, 75g/m2, 210mmx297mm, pacotes com 100 folhas cada
pacote.
Pistola de cola quente G
Pistola de cola quente M
Pistola de cola quente P
Prancheta de madeira c/ prendedor de metal - tamanho padrão
Papel cartão
Pasta perfurada
Pasta do aluno
Pasta catálogo c/10 folhas
Pasta frama de AZ
Papel adesivo A4
Perfurador de papel - tamanho M
Percevejo latonados
Pasta plástica aba fina c/ elástico
Pasta plástica c/ elástico 20mm
Pasta plástica c/ elástico 30mm
Pasta plástica c/ elástico de 40mm
Pasta plástica c/ elástico de 55mm
Pasta suspensa - tamanho padrão
Pasta cartão duplo - tamanho padrão
Plástico contactico
Pasta sofonada c/12 divisórias A4
pasta sulfonada c/31 divisórias A4
Pasta canaleta A4
Pasta L - tamanho padrão
Pincel nº0
Pincel nº00
pincel nº2
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162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

500
500
500
500
500
500
500
500
500
200
400
1.000
500
1.500
50
50
300
2.000
200
200
500
500
500
500
500
15.000

UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
PCT
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
CX
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
MT

188

3.000

UNID.

189

200

UNID.

190
191

300
2.000

UNID.
UNID.

pincel nº4
pincel nº6
pincel nº8
pincel nº10
pincel nº12
pincel nº14
pincel nº16
pincel nº18
pincel nº20
Pasta fina de papelão
Pasta arquivo de papelão
Papel oficio colorido tamanho A4 - Pacote c/ 100 folhas
Papel celofane 70cm X 90cm
Papel ceda - tamanho padrão - cores variadas
Porta caneta
Quadro branco - tamanho médio
Tinta p/ carimbo nas cores azul e preta
Tinta Guache( caixa c/ 6 unidades)
Tinta p/ reabaster marcador de quadro branco - cores variadas - c/ 1000ML
Tinta p/ reabaster marcador de quadro branco - cores variadas - c/ 500ml
Tinta p/ reabaster marcador de quadro branco - cores variadas - c/ 40ml
Tinta permanente de 40ml
Tinta de tecido de 250ml (cores variadas)
Tinta de tecido de 37ml (cores variadas)
Tinta de tecido de 37ml clareador
TNT - Cores variadas - Largura padrão
TESOURA ESCOLAR CABO PLÁSTICO C/ FORMATO ANATÔMICO LÂMINAS EM AÇO
INOXIDAVEL - SEM PONTA
TESOURA GRANDE CABO PLÁSTICO C/ FORMATO ANATÔMICO LÂMINAS EM AÇO
INOXIDAVEL
Régua de aluminio 30cm
Régua de plástico transparente de 30cm

2 - ITENS E QUANTITATIVOS
2.1 - O presente Termo de Referência tem como objeto o Registro de Preços, por Lotes, dos produtos acima
apresentados, nas quantidades máximas estimadas conforme quadro anterior.
3 - CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
3.1 - O Material deverá ser entregue na Sede do Município de Belo Campo-Ba;
a) A entregar dos materiais solicitados num prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação, na Sede do
Município de Belo Campo-Ba, independentemente da quantidade da solicitação;
b) As Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de comunicação, não
podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de Fornecimento:
Endereço de E-mail: ___________________________________
Fac-Simile: _____________________
c) A entrega dos materiais será efetuada na Sede do Município de Belo Campo-Ba, em até 05 (cinco) dias
úteis contados após a emissão da Autorização de Fornecimento que pode ser encaminhada para a Contratada
através do endereço de e-mail ou fac-simile informados no item "b" acima, ficando a critério da
Administração a escolha de um dos dois meios de comunicação que lhe convir.
3.2 - A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado em desacordo com as
especificações e condições deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato, fixando prazo para a
regularização.
3.3 - A Contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do
prazo estabelecido pela Administração, as partes do objeto deste Edital e seus Anexos, em que se verificarem
vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços.
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4 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após atestado a entrega do material, conforme
exigencias do Edital.
5 - PRAZOS
5.1 - Os quantitativos totais expressos neste Anexo, são estimados e representa a previsão das Secretarias
requisitantes, pelo prazo de 12 (doze) meses.
5.2 - A entrega dos itens efetivamente contratados deverá ser efetuada na sede do Município de Belo
Campo-Ba, parceladamente, de acordo com a necessidade da Administração Municipal, nas quantidades ora
estipulada, após a emissão da Autorização de Fornecimento, nos prazos estabelecidos no Edital, contando-se
o prazo a partir da comunicação formal ao licitante vencedor que será efetuada via fax ou outro meio hábil.
6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1 - A CONTRATANTE, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:
6.1.1 - efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Contrato;
6.1.2 - promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, sob o aspecto quantitativo e
qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;
6.1.3 - comunicar à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do Contrato, podendo recusar o
recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de
Referência;
6.1.4 - notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades.
7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 - A CONTRATADA, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:
7.1.1 - manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato,
informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;
7.1.2 - atender as demais condições descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão
Eletrônico nº 013/2022 e na Ata de Registro de Preços;
7.1.3 - responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto do Contrato, respondendo civil e criminalmente por
todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no
exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a
terceiros.
8 - PENALIDADES
8.1 - Pela inexecução total ou parcial dos serviços objeto deste Termo de Referência, a Administração poderá
aplicar, ao Contratado, as penalidades previstas no instrumento editalício e contratual, além daquelas
penalidades previstas no Art. 87, da Lei nº 8.666/93
9 - VALIDADE DA PROPOSTA
A Validade das propostas de preços das licitantes deverá ser de pelo menos 60 (sessenta) dias.
10 - DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
As despesas dos produtos acima serão cobertas por recursos financeiros oriundos das seguintes dotações
orçamentárias:
Órgão: 20000 - Gabinete do Prefeito
Unidade: 20001 - Gabinete do Prefeito
Atividade/Projeto: 2.004 - Manutenção do Gabinete do Perfeito
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
Órgão: 21000 - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Unidade: 21001 - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
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Atividade/Projeto: 2.011 - Manutenção da Secretaria de Administração
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
Órgão: 23000 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Unidade: 23001 - Secretaria de Agricultura
Atividade/Projeto: 2.019 - Manutenção da Secretaria de Agricultura
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
Órgão: 24000 - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Unidade: 24001 - Secretaria de Meio Ambiente
Atividade/Projeto: 2.020 - Manutenção do Setor de Meio Ambiente
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
Órgão: 25000 - Secretaria de Municipal de Educação
Unidade: 25001 - Secretaria de Municipal de Educação
Atividade/Projeto: 1.061 - Implantação e Manutenção de Infocentros
Atividade/Projeto: 1.065 - Construção, Ampliação e Manutenção das Unidades Escolares
Atividade/Projeto: 2.022 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos da Educação
Atividade/Projeto: 2.038 - Desenvolvimento das Ações da Educação Infantil
Atividade/Projeto: 2.039 - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola
Atividade/Projeto: 2.041 - Programa Educação Jovens e Adultos
Atividade/Projeto: 2.060 - Manutenção das Creches Municipais
Atividade/Projeto: 2.067 - Gestão de Programas Especiais de Alfabetização
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
Órgão: 26000 - Secretaria de Transportes
Unidade: 26001 - Secretaria de Transporte
Atividade/Projeto: 2.083 - Manutenção da Secretaria de Transportes
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
Órgão: 27000 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Unidade: 27001 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Atividade/Projeto: 2.014 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
Órgão: 28000 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 28001 - Secretaria de Saúde
Atividade/Projeto: 2.046 - Manutenção da Secretaria de Saúde
Atividade/Projeto: 2.085 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
Órgão: 29000 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 29001 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Atividade/Projeto: 2.045 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social
Atividade/Projeto: 2.087 - Gestão das Ações do Conselho Tutelar
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
Órgão: 29000 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 29002 - Fundo Municipal de Assistência Social
Atividade/Projeto: 1.069 - Programa de Apoio Familiar Municipal
Atividade/Projeto: 2.072 - Desenvolvimento das Ações do Piso Básico Fixo e Variável - PBF/PBV
Projeto/Atividade: 2.074 - Manutenção do Centro de Referência
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Atividade/Projeto: 2.088 - Desenvolvimento das Ações do IGD
Atividade/Projeto: 2.089 - Gestão das Ações do Benefício Eventual
Atividade/Projeto: 2.090 - Desenvolvimento das Ações do Piso de Média e Alta Complexidade
Atividade/Projeto: 2.103 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 - FMAS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
Órgão: 30000 - Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer
Unidade: 30001 - Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer
Atividade/Projeto: 2.034 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - Cultura, Desporto e
Lazer
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/2022
LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade de
Belo Campo-Ba, inscrita no CNPN sob o nº 14.237.333/0001-43, tendo em vista o disposto na Lei Federal nº.
10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente à Lei Federal nº. 8.666/93 com as alterações da Lei Federal
nº. 8.883/94 Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Presidencial
nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 005, de 19 de Janeiro
de 2019, Decreto Municipal nº 010, de 14 de Março de 2013, Portaria Municipal nº 002, de 13 de Janeiro de
2022 e demais normas e redações aplicáveis torna que fará realizar no dia 04/07/2022, às 14:30h, PROCESSO
LICITATÓRIO na modalidade Pregão Eletrônico nº 014/2022, do tipo MENOR PREÇO por Lote, com
modo de disputa “ABERTO” para seleção da proposta mais vantajosa para Registro de Preços para eventual
e futura Aquisição de serviços na impressão de Material Gráfico para atender as necessidades das
Secretarias Municipais, conforme objeto e demais indicações, na forma consubstanciada nas cláusulas deste
Edital.
Acompanhe as sessões públicas dos Pregões da Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba pelo endereço
www.licitacoes-e.com.br selecionando as opções Pesquisa Avançada > Pesquisa por Identificador > Cód.
“946724”. O edital e outros anexos estão disponíveis para download no Licitações-e.

Secretária Municipal de Administração

Obs.: Será sempre considerado o horário de Brasília-DF para todas as indicações de tempo constantes
neste edital.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022
I - REGÊNCIA LEGAL: LEIS FEDERAIS Nº(S) 10.520/02 E 8.666/93, LEI COMPLEMENTAR Nº
123/2006, LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014, DECRETO PRESIDENCIAL Nº 10.024/2019, DECRETO
MUNICIPAL Nº 065, DE 07 DE MAIO DE 2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 005, DE 19 DE JANEIRO DE
2019, DECRETO MUNICIPAL Nº 010, DE 14 DE MARÇO DE 2013, PORTARIA MUNICIPAL Nº 002, DE
13 DE JANEIRO DE 2022 E DEMAIS NORMAS E REDAÇÕES APLICÁVEIS.
II - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022 – REGISTRO DE PREÇOS
III - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 093/2022
IV - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
V - TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO - Lote
VI - REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
VII - FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: PARCELADA
VIII - SESSÃO PÚBLICA:
DATA: 04/07/2022
HORA: 14:30h
8.1 - LOCAL: O Pregão será realizado em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da
informação – INTERNET, através do site www.licitacoes-e.com.br ou www.bb.com.br, acessando o link de
LICITAÇÕES, identificador 946724, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos
para o aplicativo “licitação-e”, constante da página eletrônica do Banco do Brasil. A Sessão será conduzida pelo
Pregoeiro Jesiel Santos Viana com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos termos da Portaria Municipal
nº 002, de 13 de Janeiro de 2022.
8.2 - Endereço para envio da documentação (Proposta de Preços e Habilitação): No sistema Licitacoes-e do
Banco do Brasil S/A.
8.3 - Recebimento das propostas: até 04/07/2022 às 14:15h.
8.4 - Abertura das propostas: 04/07/2022 às 14:15h.
8.5 - Início da sessão de disputa de preços: 04/07/2022 às 14:30h.
IX - OBJETO:
9.1. Constitui objeto desta Licitação, o Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de serviços na
impressão de Material Gráfico para atender as necessidades das Secretarias Municipais, conforme
especificações constantes nos Anexos deste Edital.
9.2 - As empresas interessadas, poderão se candidatar, na Licitação objeto deste Edital, á prestação de serviços
constantes do Anexo I.
9.3 - Os quantitativos totais expressos no Anexo I, deste edital, são estimativos e representam a previsão das
Secretarias requisitantes, pelo prazo de 12 (doze) meses.
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9.4 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão
advir, ficando facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativas às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.
X - FUNDAMENTO LEGAL
10.1 - A presente Licitação será regida pela Constituição Federal, normas gerais Lei Federal Nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, a Lei nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2015, Decreto
Presidencial nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 005, de
19 de Janeiro de 2019, Decreto Municipal nº 010, de 14 de Março de 2013, Portaria Municipal nº 002, de 13 de
Janeiro de 2022 e demais normas e redações aplicáveis, bem como as cláusulas, condições e anexos deste Edital,
aplicando-se, subsidiariamente, os Princípios de Direito Público, suplementados pelos preceitos de Direito
Privado.
10.2 - As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele
fazem parte integrante.
XI - DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
11.1 - Poderão participar do certame os interessados previamente credenciados perante o Banco o Brasil
(www.bb.com.br), 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, e que atendam aos requisitos de habilitação
previstos neste Edital e seus Anexos.
11.2 - Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas temporariamente de participar
e de licitar com a Administração Pública ou, ainda, as declaradas inidôneas, na forma dos incisos II e III do art.
186 da Lei Estadual nº 9.433/05 ou da Lei Federal nº 8.666/93.
11.3 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar
contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de
nulidade, ressalvadas as exceções legais, conforme Lei nº 10.520/02, Lei Estadual nº 9.433/05 e Lei nº 8.666/93.
11.4 - Cópia deste Edital e seus anexos estarão a partir da data da publicação de seu resumo em Diário Oficial
do Município - https://www.belocampo.ba.gov.br/site/diariooficial à disposição dos interessados, os quais
poderão obtê-lo junto a Divisão de Licitação e Contratos ou na Divisão de Compras na sede desta Prefeitura de
segunda a sexta das 8:30 às 12:00h e no site www.licitacoes-e.com.br. Outras informações sobre a licitação
serão prestadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio na Divisão de Licitações e Contratos, nos mesmos locais e
horários, pelo(s) Telefax 77 - 3437-2939.
XII - CREDENCIAMENTO
12.1 - O credenciamento do LICITANTE será realizado através do Banco do Brasil após a formalização do
pedido e da entrega da documentação necessária;
12.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e senha pessoal intransferíveis, com
validade de 01 (um) ano para acesso às Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br) e funcionará como assinatura
eletrônica, implicando em responsabilidade legal e na presunção de sua capacidade para a realização das
transações inerentes a este pregão eletrônico, validando todos os atos praticados;
12.3 - Os interessados deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por
instrumento público ou particular, com firma reconhecida, acompanhada de RG e CPF do outorgado, atribuindo
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema;
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12.4 - Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia
do respectivo Estatuto, Contrato Social ou Consolidação, acompanhado de RG e CPF do representante legal, no
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura;
12.5 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;
12.6 - Informações complementares sobre credenciamento poderão ser obtidas pelo telefone 0800 729 0500 ou
pelo e-mail: licitações@bb.com.br.
XIII - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
13.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema (www.licitacoes-e.com.br),
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. Obs.: não serão aceitos documentos enviados
através de link de plataformas de compartilhamento de arquivos, será desclassificado o licitante que adotar
esse procedimento.
13.1.1 - Arquivos os quais o pregoeiro e equipe de apoio não conseguir fazer o Download por estarem
corrompidos, serão considerados como não enviados e a empresa será inabilitada, sem prejuízo a
administração, uma vez que, inviabiliza ao pregoeiro a análise dos mesmos, impossibilitando seu
julgamento quanto a legalidade da sua habilitação no certame. Obs.: As licitantes deverão dar preferência
por anexar documentos da Habilitação em arquivos unificados com vários documentos diferentes
reduzindo ao máximo o número de documentos anexados no sistema ou ainda usar a compactação de
vários arquivos no formato Zipfile (.zip). (esta observação de unificação da documentação não será
utilizada como critério de julgamento da licitante, mas é solicitado somente para dar mais praticidade
aos operadores do sistema bem como celeridade às etapas Adjudicação e Homologação dos vencedores
dentro do Sistema).
13.1.2 - A proposta de Preços a ser anexada no sistema deve vir devidamente assinada por seu
representante legal ou procurador, e obedecer ao Modelo do Anexo I deste Edital, devendo conter
todas as informações e condições nele presentes, com prazo de validade inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentação, sendo DESCLASSIFICADA a proposta de preços inicial que
não atender a estes critérios.
13.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por
meio de chave de acesso e senha.
13.3 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação,
ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de
2006.
13.4 - Antes de enviar a proposta comercial em formulário eletrônico, o LICITANTE deverá manifestar em
campo próprio do site www.licitacoes-e.com.br, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação e demais condições previstas neste Edital.
13.5 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
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13.6 - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente inseridos no sistema;
13.7 - Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o
que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
13.8 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão
disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
XIV - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
14.1 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes
campos:
14.1.1 - Valor total do item;
14.1.2 - Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de
Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro
ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;
14.2 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
14.3 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos
serviços.
14.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.
14.5 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.
14.6 - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações
públicas municipais, quando participarem de licitações públicas;
14.6.1 - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração e por parte dos contratados
pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, após o devido processo legal,
gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos
responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
XV - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES.
15.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data,
horário e local indicados neste Edital.
15.2 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que: não estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem
as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
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15.2.1 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.
15.2.2 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.
15.3 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da
fase de lances.
15.4 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
15.5 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
15.6 - O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.
15.7 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as
regras estabelecidas no Edital.
15.8 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último
por ele ofertado e registrado pelo sistema.
15.9 - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá conforme pré-fixado no sistema.
15.10 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o MODO DE DISPUTA “ABERTO”, em
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
15.11 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da
sessão pública.
15.12 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de
lances intermediários.
15.13 - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á
automaticamente.
15.14 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o Pregoeiro,
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da
consecução do melhor preço.
15.15 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser
desconsiderados pelo Pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada ao Banco do Brasil S.A.;
15.15.1 - Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
15.16 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
15.17 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado.
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15.18 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
15.19 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
15.20 - O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.
15.21 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
15.22 - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação do porte da entidade empresarial. O sistema
identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto nº 8.538, de 2015.
15.23 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com
a primeira colocada.
15.24 - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
15.25 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no
prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
15.26 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
15.27 - Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens
de preferência, conforme regulamento.
15.28 - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira
que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.
15.29 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
15.30 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
15.31 - O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, envie a
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos
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documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.
15.32 - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
XVI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
16.1 - Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto
à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste
Edital e em seus anexos.
16.2 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado no Anexo I deste Edital (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível, observando-se a regra estabelecida no art. 48, §1º, da Lei nº 8.666/93.
16.2.1 - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando
se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela
ou à totalidade da remuneração.
16.3 - 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 ofertem probabilidade de certeza à
suspeita.
16.4 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema
com, no mínimo, 24(vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
16.5 - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não aceitação da
proposta.
16.5.1 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro em até 24h do recebimento
do pedido de prorrogação.
16.5.2 - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico,
ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
16.6 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
16.7 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando na caixa eletrônica de troca de
mensagens (chat) a nova data e horário para a sua continuidade.
16.8 - O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em
condições diversas das previstas neste Edital.
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16.8.1 - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
16.8.2 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
16.9 - Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte (caso no
Anexo I do Edital constar essa exclusividade), será verificado pelo sistema, em caso de eventual ocorrência do
empate ficto, conforme o previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.
16.10 - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará a habilitação do licitante,
observado o disposto neste Edital.
XVII - DA HABILITAÇÃO.
17.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:
17.1.1 - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
17.1.2 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
17.1.2.1 - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.
17.1.2.2 - O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
17.1.2.3 - A comprovação das consultas previstas nos itens no item 17.1.2 poderá ser feita pela própria
licitante e anexada no sistema juntamente como a documentação de habilitação ao sistema de licitações,
não sendo obrigatório esse procedimento, pois o ato da licitante já enviar estas consultas junto com a
documentação de habilitação, serve apenas como facilitador para a Pregoeira avaliar de forma mais rápida
a documentação e situação da licitante dando celeridade ao processo de julgamento de habilitação da
licitante.
17.1.3 - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição
de participação.
17.1.4 - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.
17.2 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada em relação à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.
17.3 - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em
formato digital, via sistema, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas sob pena de inabilitação.
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17.4 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação
dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
17.5 - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
17.6 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
17.6.1 - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento
dessas contribuições.
17.7 - Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir,
para fins de habilitação:
17.7.1 - Documentação Jurídica: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual (ou cédula de identidade em se tratando de pessoa
física);
b) Ato constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de
sociedades comerciais;
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados
da documentação mencionada na alínea “b” deste subitem;
d) Ato constitutivo devidamente registrado no cartório de Registros Civis de Pessoas Jurídicas, tratando-se
de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, tratando-se de cooperativa, nos termos de artigo 107 da Lei Federal Nº 5.764, de 16 de
dezembro de 1971, ou empresa, sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade
assim o exigir;
f) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual-MEI, emitido pela Receita Federal do
Brasil, caso o interessado seja um Microempreendedor Individual-MEI.
17.7.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) ou
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à sede ou ao
domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
c) Prova de regularidade de débito com a Fazenda Estadual e Fazenda Municipal quando for o caso, da
sede ou do domicílio da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal do domicílio ou sede da empresa, mediante Certidão
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União expedida pela
Secretaria da Receita;
e) Prova de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social, (INSS), e o Fundo de
Garantia, (FGTS), a Secretaria da Receita Federal;
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
OBSERVAÇÕES:
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1) Portaria MF nº 358 de 05/09/2014 - Dispõe sobre a prova de regularidade fiscal perante a
Fazenda Nacional. A partir do dia 20 de outubro de 2014, as certidões que fazem provam de
Regularidade Fiscal de todos os Tributos Federais, inclusive Contribuições Previdenciárias, tanto no
âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, serão unificadas
em um único documento. A unificação das Certidões Negativas está prevista na Portaria acima;
2) Deve-se prestar atenção que, a PARTIR DE 20/10/2014, se o contribuinte precisar comprovar a
regularidade para com a Fazenda Nacional, ele deve apresentar uma única certidão emitida a partir
dessa data OU, se possuir uma Certidão Previdenciária e uma outra dos demais tributos, emitidas
ANTES de 20/10, mas dentro do prazo de validade, poderá apresenta-las, pois continuarão válidas
dentro do período de vigência nelas indicados; mas se o contribuinte tiver apenas uma delas válida,
terá que emitir a nova CERTIDÃO UNIFICADA.
3) As certidões deverão ser apresentadas dentro do respectivo prazo de validade. Caso não conste
prazo de validade no corpo da certidão, considerar-se-á o prazo de 90 (noventa) dias da data de
emissão.
4) As certidões extraídas da Web somente terão validade se confirmada sua autenticidade pelo
Pregoeiro ou membro de equipe de apoio.
17.7.3 - Qualificação Econômico: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados
na forma da lei, devidamente lançados no livro diário registrado na Junta Comercial do domicílio ou
sede da empresa, que comprovem a situação financeira desta, vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03
(três) meses da data da apresentação da proposta. O licitante apresentará, conforme o caso, publicação
do balanço ou cópia reprográfica das páginas do livro diário onde foram transcritos o balanço e a
demonstração de resultado, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta
Comercial. (Obs.: Dispensado para Microempreendedores Individuais).
17.7.4 - Qualificação Técnica - Será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:
a) Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de no mínimo 01 (um)
Atestados de Capacidade Técnica em nome da empresa, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado.
17.7.5 - Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, de que não
emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos,
ressalvado, se for o caso, o emprego de menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme
modelo constante do Anexo IV deste Edital.
17.7.6 - Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado, de que o
licitante não se encontra suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da
Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta e que é cumpridora de todas as
exigências legais impostas pela legislação vigente e por órgãos regulamentadores, independente de exigência
deste Edital.
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17.8 - Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME ou EPP), nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006, e para que estas possam gozar dos benefícios previstos nos capítulos V e
VI da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento, manifestação de cumprir plenamente os requisitos
para classificação como tal, nos termos do art. 3º do referido diploma legal, por meio da Declaração de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - Anexo VI.
17.9 - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a
todas as demais exigências do edital.
17.9.1 - A declaração do vencedor acontecerá no momento posterior à fase de habilitação.
17.10 - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa
de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e
trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração
pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
17.11 - A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será
concedido o mesmo prazo para regularização.
17.12 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a
sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
17.13 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
17.14 - Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação,
haverá nova verificação, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
17.15 - O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da
aplicação das sanções cabíveis.
17.16 - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.
XVIII - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.
18.1 - A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser anexada no Sistema Licitacoes-e no prazo de
até 48 (quarenta e oito) horas a partir do momento que a licitante for Declarada Vencedora no sistema eletrônico
e deverá:
18.1.1 - ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.
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18.1.2 - conter a indicação do endereço de e-mail, número de telefones/celulares para contato, banco, número
da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
18.1.3 - conter especificações e características detalhadas dos produtos/serviços cotados, bem como, a
garantia e outros elementos que de forma inequívoca os identifiquem, em consonância com o conteúdo do
Termo de Referência.
18.1.4 - constar de nome e qualificação da pessoa com poderes para assinar contratos com o Município.
18.1.5 - O Descumprimento do prazo de 48 (quarenta e oito) horas terá como consequência a
desclassificação automática da proposta de preços da licitante declarada vencedora.
18.2 - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
18.2.1 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, vinculam a Contratada.
18.3 - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor
global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
18.3.1 - Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso
de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
18.4 - A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena
de desclassificação.
18.5 - A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não
corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
18.6 - As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão
disponíveis na internet, após a homologação.
18.7 - A PROPOSTA READEQUADA ao(s) lance(s) verbai(s) a empresa será feita após a sessão de
licitação, onde serão obedecidos os seguintes critérios:
18.7.1 - Os valores readequados dos itens de cada lote/item, deverá respeitar o percentual de redução
ofertado pela licitante durante a etapa de lances de cada lote/item;
18.7.2 - Nenhum item do lote/item poderá ter preço superior ao da proposta inicial, nem poderá, a empresa
vencedora aplicar o valor da redução em apenas alguns dos itens do lote em detrimento de outros.
18.7.3 - A proposta escrita readequada do vencedor poderá ser menor do que o ofertado na etapa de lances
para o um melhor ajustamento dos valores unitários e totais dos itens de cada lote/item. Mas não poderá ser
maior do que o lance vencedor do lote/item.
XVIX - DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
19.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da licitação, qualquer pessoa poderá
encaminhar pedidos de impugnação ao ato convocatório do Pregão.
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19.1.1 - Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos acerca do ato convocatório do Pregão, que
deverá ser encaminhado por escrito em atenção do Pregoeiro.
19.1.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.
19.2 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema,
imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor
19.2 - Havendo quem se manifeste, caberá à Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da
intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
19.2.1 - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições
de admissibilidade do recurso.
19.2.2 - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência
desse direito.
19.2.3 - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias úteis para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico ou por meio do e-mail licitacoes.belocampoba@gmail.com
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico ou por meio do e-mail licitacoes.belocampoba@gmail.com em outros 03 (três)
dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
19.3 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
19.3 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste
Edital.
19.4 - A falta de manifestação no prazo estabelecido no item 19.2 autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à
licitante vencedora.
19.5 - A decisão do(s) recursos interpostos serão divulgados exclusivamente no Site do Diário Oficial do
Município (https://www.belocampo.ba.gov.br/site/diariooficial), passando a valer para todos os efeitos à partir
da data da publicação.
XX - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.
20.1 - A sessão pública poderá ser reaberta:
20.1.1 - 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.
20.1.2 - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
20.2 - Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
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20.2.1 - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, telefone, de acordo
com a fase do procedimento licitatório.
20.2.2 - A convocação feita por e-mail ou telefone dar-se-á de acordo com os dados contidos no Banco do
Brasil e nas informações constantes na Receita Federal, sendo responsabilidade do licitante manter seus
dados cadastrais atualizados.
XXI - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
21.1 - Não havendo manifestação de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à empresa vencedora
para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
21.2 - Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade superior adjudicará o objeto licitado à licitante vencedora, homologando, em seguida, o
procedimento licitatório.
21.3 - A Homologação e a Adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.
XXII - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
22.1 - Homologado o resultado da licitação, será celebrada a Ata de Registro de Preços, que firmará o
compromisso para a eventual e futura contratação entre as partes que terá validade de 12 (doze) meses, a partir
da data de sua assinatura.
22.2 - O(s) proponente(s) será(ão) convocado(s) para assinatura da Ata de Registro de Preços, via fac-símile, email ou meio equivalente, e terão o prazo de até 05 (cinco) dias corridos para atendimento.
22.3 - O proponente que, convocado para assinar a ata, deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluído,
sem prejuízo das penalidades estipulados no item XXXII deste Edital.
22.4 - A Ata firmada observará a minuta do Anexo V deste Edital, podendo ser alterada nos termos dos artigos
57, 58 e 65 da Lei nº 8.666/93.
XXIII - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
23.1 - O prestador terá seu registro de preços poderá ser cancelado, por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:
23.1.1 - A pedido empresa(s) licitante(s) vencedora(s) quando:
a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da ARP, por ocorrência de casos
fortuitos ou de força maior;
b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços
de mercado, dos insumos que compõem o custo da prestação dos serviços, e se a comunicação
ocorrer antes da solicitação;
23.1.2 - Por iniciativa da Procuradoria Administração, quando a(s) empresa(s) vencedora(s) registrada(s):
a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
b) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
c) Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado;
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d) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
e) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na ARP
ou nas solicitações dela decorrentes
f) Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as solicitações decorrentes da ARP;
g) Recusar-se a celebrar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
h) For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
i) For impedido de licitar e contratar com a Administração;
23.2 - Em qualquer das hipóteses acima, concluído o Processo Administrativo, a Administração fará o devido
cancelamento do respectivo registro de LOTE(s) na ARP, para os casos em que tiver havido prestação de
serviços, ou, no caso de não ter havido prestação de serviços, convocará os licitantes remanescentes, por ordem
de classificação no certame, a fim de proceder ao registro na ARP pelo período de meses remanescentes da
vigência da ARP. Quando cabíveis, serão aplicadas as sanções previstas neste Edital e Legislação vigente,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
XXIV - DAS CONTRATAÇÕES DECORRENTES DO REGISTRO DE PREÇOS
24.1 - As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços-ARP serão formalizadas por emissão de
autorização de prestação de serviços, que será feita por fac-simile ou outro meio equivalente; valendo o
comprovante do fac-simile ou comprovante de leitura do e-mail como prova do recebimento da convocação.
24.1.1 - Além das formas de contratação apresentadas no item anterior (Emissão de Autorização de
Prestação de Serviços), caso julgue conveniente, a Administração poderá realizar a contratação através de
instrumento contratual, conforme modelo do Anexo IX deste Edital;
24.1.2 - Os contratos decorrentes da ARP deverão ser assinados dentro do prazo de validade da ARP;
24.1.3 - A(s) licitante(s) vencedora(s) que teve seus preços registrados na ARP oriunda da presente
licitação deverá assinar Contrato com a Procuradoria Jurídica do Município, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, a contar da data de notificação (telefônica, fax, escrita ou e-mail) da Administração, onde
estarão inclusas todas as condições, obrigações e responsabilidades constantes deste Edital e seus Anexos,
imprescindíveis à fiel execução do objeto da licitação, na forma descrita na Lei Federal n.º 8.666/93, e suas
alterações posteriores, sob pena de ser aplicada a penalidade prevista no Art. 7º da Lei Federal n.º
10.520/2002;
24.1.4 - O Contrato deverá ser assinado pelo representante legal, dentro do prazo supramencionado, na
Procuradoria Jurídica do Município, situada na Sede desta Prefeitura, podendo ser retirado de tal órgão por
procurador habilitado para que o representante da(s) licitante(s) vencedora(s) possa(m) assiná-lo;
24.1.5 - Alternativamente a convocação mencionada no subitem 24.1.3, a Procuradoria Jurídica do
Município poderá encaminhar o Contrato, no quantitativo de vias indicado em comunicação, através de
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e
devolvido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento;
24.1.6 - A recusa injustificada da(s) licitante(s) vencedora(s) em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido acarretará a aplicação das penalidades estabelecidas
pela Administração Pública;
24.1.7 - No ato da contratação, se for o caso, a(s) licitante(s) vencedora(s) deverá apresentar documento de
procuração devidamente reconhecido em Cartório, que habilite o seu representante a assinar o Contrato em
nome da(s) licitante(s) vencedora(s);
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24.1.8 - Quando a(s) licitante(s) vencedora(s) não apresentar(em) situação regular, no ato da assinatura do
primeiro Contrato oriundo da ARP, ou se enquadrarem nas hipóteses do item XXI deste Edital, serão
adotadas as seguintes providências:
24.1.8.1 - Observar a lista de licitantes remanescentes, verificada a ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital;
24.1.8.2 - Verificar a aceitabilidade da proposta e a habilitação da licitante a que se refere o subitem
anterior, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, adjudicado o objeto do certame e convocada
para assinar a ARP e celebrar o respectivo contrato;
24.1.7 - Quando a(s) licitante(s) vencedora(s) não apresentar(em) situação regular ou apresentarem a
existência de fato superveniente, no ato da assinatura dos demais Contratos oriundos da ARP, ou se
enquadrarem nas hipóteses do item XXI deste Edital, serão adotadas as seguintes providências pela
Administração:
24.1.7.1 - Revogar o(s) quantitativo do(s) LOTE(ns) remanescentes da ARP;
24.1.7.2 - Aplicar as penalidades legais, quando cabíveis, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
24.2 - A Contratada obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões, mediante solicitação, por escrito, nas mesmas
condições deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, Art. 65 da Lei nº
8.666/93.
a) Se por ocasião da formalização do contrato, as Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista da
Adjudicatária estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por
meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os
documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada;
b) Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será
notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a
apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob a pena de a contratação
não se realizar.
XXV - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA - DO REAJUSTAMENTO E REVISÃO
25.1 - Durante a vigência da Ata, os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis.
25.1.1 - Os preços somente poderão ser alterados, por acordo entre as partes, no caso de ocorrência,
devidamente demonstrada, da situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, bem
como no caso de o preço registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, ocasião em que o fornecedor
do bem será convocado visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao mercado, de
acordo com as disposições contidas no art. 17 do Decreto Municipal nº 010, de 14 de Março de 2013.
XXVI - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
26.1 - DOS LICITANTE(S) REGISTRADO(S)
26.1.1 - Compete aos licitantes registrados envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e
adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, e ainda a:
a) Assinar a Ata de Registro de Preços e contratos;
b) Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas no Termo de
Referência, do Edital e da Ata de Registro de Preços;
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c) Entregar os bens no(s) prazo(s) máximo(s) determinado(s) no Termo de Referência deste Edital;
d) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto deste Edital e
seus Anexos, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos
empregados;
e) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à Prefeitura ou a terceiros, em razão de
ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
f) Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade para outros, sejam fabricantes,
representantes, concessionárias ou técnicos;
g) Manter-se durante toda a execução do objeto da presente licitação, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus
Anexos;
h) Informar à Prefeitura a ocorrência de fatos que possam interferir direta ou indiretamente na regularidade
da prestação de serviços.
26.2 - DA ADMINISTRAÇÃO
26.2.1 - Compete à Prefeitura:
a) A prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços;
b) Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços, conforme
modelo Anexo - V;
c) Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos
fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação
e os quantitativos de contratação definidos;
d) Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados;
e) Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
f) Proporcionar, todas as fácilidades indispensáveis à boa execução dos serviços;
g) Indicar o GESTOR DO CONTRATO.
XXVII - CONDIÇÕES DE ENTREGA E PAGAMENTO
27.1 - A Entrega dos materiais deverá ocorrer em local indicado pela Secretaria Municipal de Administração
Geral, em qualquer local da Sede do Município de Belo Campo-Ba:
a) Conforme solicitação da Prefeitura Municipal, de forma parcelada durante um período de 12 (doze)
meses, devendo a contratada entregar os materiais e/ou prestar os serviços solicitados num prazo de até
08 (oito) dias corridos após a solicitação, independentemente da quantidade da solicitação;
b) As ordens de serviços poderão ser realizadas via e-mail, fac-simile ou outro meio que a Contratante
achar conveniente. No momento da assinatura do contrato a empresa irá constar o endereço de e-mail
e/ou número fac-simile para a realização dos pedidos, ficando a critério da Contratada o meio de
comunicação mais conveniente para Administração, não podendo, em hipótese alguma a empresa alegar
o não recebimento das Autorizações de Serviços.
27.2 - O pagamento será através da apresentação da Nota Fiscal/Fatura no mínimo duas vias efetuado e após
atestado de prestação dos serviços, da seguinte forma:
27.2.1 - As notas fiscais ou faturas deverão ser apresentadas no mínimo em 02 (duas) vias.
- O pagamento será em até 30 (trinta) dias, após atestado a prestação dos serviços;
27.3 - Os quantitativos totais expressos no Anexo I, são estimados e representa a previsão das Secretarias
requisitantes, e serão solicitados conforme necessidade desta.
_______________________________________________________________________________________________
Pregão Eletrônico nº 014/2022 - Pag. 18

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NKNBKO07PMCBMMOCPMVAIW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
30 de Junho de 2022
72 - Ano - Nº 1140

Belo Campo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

27.4 - As despesas dos serviços acima serão cobertas por recursos financeiros oriundos da seguinte dotação
orçamentária
Dotação Orçamentária:
Órgão: 20000 - Gabinete do Prefeito
Unidade: 20001 - Gabinete do Prefeito
Atividade/Projeto: 2.004 - Manutenção do Gabinete do Perfeito
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão: 21000 - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Unidade: 21001 - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Atividade/Projeto: 2.011 - Manutenção da Secretaria de Administração
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão: 23000 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Unidade: 23001 - Secretaria de Agricultura
Atividade/Projeto: 2.019 - Manutenção da Secretaria de Agricultura
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão: 24000 - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Unidade: 24001 - Secretaria de Meio Ambiente
Atividade/Projeto: 2.020 - Manutenção do Setor de Meio Ambiente
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão: 25000 - Secretaria de Municipal de Educação
Unidade: 25001 - Secretaria de Municipal de Educação
Atividade/Projeto: 1.061 - Implantação e Manutenção de Infocentros
Atividade/Projeto: 1.065 - Construção, Ampliação e Manutenção das Unidades Escolares
Atividade/Projeto: 2.022 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos da Educação
Atividade/Projeto: 2.038 - Desenvolvimento das Ações da Educação Infantil
Atividade/Projeto: 2.039 - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola
Atividade/Projeto: 2.041 - Programa Educação Jovens e Adultos
Atividade/Projeto: 2.060 - Manutenção das Creches Municipais
Atividade/Projeto: 2.067 - Gestão de Programas Especiais de Alfabetização
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão: 26000 - Secretaria de Transportes
Unidade: 26001 - Secretaria de Transporte
Atividade/Projeto: 2.083 - Manutenção da Secretaria de Transportes
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão: 27000 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Unidade: 27001 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Atividade/Projeto: 2.014 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão: 28000 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 28001 - Secretaria de Saúde
Atividade/Projeto: 2.046 - Manutenção da Secretaria de Saúde
Atividade/Projeto: 2.085 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde
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Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão: 29000 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 29001 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Atividade/Projeto: 2.045 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social
Atividade/Projeto: 2.087 - Gestão das Ações do Conselho Tutelar
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão: 29000 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 29002 - Fundo Municipal de Assistência Social
Atividade/Projeto: 1.069 - Programa de Apoio Familiar Municipal
Atividade/Projeto: 2.072 - Desenvolvimento das Ações do Piso Básico Fixo e Variável - PBF/PBV
Projeto/Atividade: 2.074 - Manutenção do Centro de Referência
Atividade/Projeto: 2.088 - Desenvolvimento das Ações do IGD
Atividade/Projeto: 2.089 - Gestão das Ações do Benefício Eventual
Atividade/Projeto: 2.090 - Desenvolvimento das Ações do Piso de Média e Alta Complexidade
Atividade/Projeto: 2.103 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 - FMAS
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão: 30000 - Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer
Unidade: 30001 - Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer
Atividade/Projeto: 2.034 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - Cultura, Desporto e Lazer
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
XXVIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) A CONTRATADA deverá apresentar as Notas Fiscais / Faturas em no mínimo em 02 (duas) vias, e
serão separadas conforme Ordens de Serviços emitidas pela Secretaria responsável pelo objeto deste
Edital, em até 05 (cinco) dias úteis antes da data do pagamento;
b) A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, os representantes
legais e técnico, devidamente credenciados, para desempenhar junto à CONTRATANTE, a gestão
contratual, cabendo aos mesmos gerir todas as obrigações legais e técnicas inerentes ao contrato e ainda,
servir de elo constante de ligação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. A qualquer
substituição do gestor contratual, a CONTRATADA deverá comunicar o fato por escrito à
CONTRATANTE, com antecedência mínima de 03 (três) dias corridos;
c) A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e compromissos
contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos eventuais encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, a eles não se vinculando a
CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
d) A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus propostos e/ou empregados, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou
por seus prepostos;
e) A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto deste Edital,
bem como também dos eventualmente executados por seus subcontratados;
f) A CONTRATADA obriga-se a recompor todo e qualquer serviço condenado pela Fiscalização da
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo final.
A CONTRATADA ainda deverá:
a) Responsabilizar-se pelos danos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo
na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou
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acompanhamento pela Contratante;
b) Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com à prestação de serviços objeto
da licitação, mesmo que para isso outra solução não prevista neste, tenha que ser apresentada, para
aprovação e implementação, sem ônus adicionais para a Contratante;
c) Responsabilizar-se por todas as despesas com impostos, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais e
contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, salários e
quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução do objeto desta licitação;
d) Pagar, pontualmente, aos seus fornecedores, o valor dos recursos materiais e serviços disponibilizados
nos Fóruns, ficando estabelecido que a Contratante não responde solidária ou subsidiariamente por esses
pagamentos, que são de única e inteira responsabilidade da empresa contratada;
e) Só divulgar informações acerca da prestação de serviços, objeto desta licitação, que envolva o nome da
Contratante, mediante sua prévia e expressa autorização.
f) Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que envolvam a
Contratada, independentemente de solicitação;
g) Cumprir todas as leis e posturas, Federais, Estaduais e Municipais pertinentes e responsabilizar-se por
todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa;
h) Administrar e executar todos os contratos, tácitos ou expressos, firmados com terceiros, bem como
responder por todos os efeitos desses contratos perante terceiros e a própria Contratante.
i) Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos recolhimentos de
tributos que incidam ou venham a incidir sobre os produtos contratados;
j) Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de
danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como obrigarse por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por
força de lei, relacionadas com o cumprimento do presente contrato;
k) Cumprir, fielmente, as obrigações assumidas, de modo que a prestação de serviços contratadas se realize
com esmero e perfeição, devendo o serviço de entrega ser sob sua inteira responsabilidade;
l) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93;
m) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da
Lei 8.666/93.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Diário Oficial do Município, até o
QUINTO DIA ÚTIL do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a
contar da referida assinatura, conforme art.61, §1º da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações;
b) Pagar conforme estabelecido no Edital, as obrigações financeiras decorrentes do presente Contrato, na
integralidade dos seus termos;
c) Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a execução do
objeto contratual, com poderes plenos para gerenciar técnica e administrativamente o mesmo;
d) Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução da prestação dos serviços objeto do contrato.
XXIX - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, DO PRAZO E PRORROGAÇÃO
29.1 - O recebimento dos produtos, objeto desta licitação, obedecerá às normas fixadas das Leis 10.520/02 e
8.666/93, e as demais disposições constantes da Minuta do Contrato Anexo IX deste Edital.
29.2 - Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar
todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada,
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.
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29.3 - O recebimento será efetuado pelo Servidor da Secretaria de Responsável que receber o material, que
realizará verificação da conformidade do objeto com as especificações do edital e quando será emitido TERMO
DE RECEBIMENTO Anexo VIII.
29.4 - A entrega do objeto licitado será em local indicado pela Secretaria Municipal de Responsável.
29.5 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada de total
responsabilidade na execução do contrato.
XXX - REVOGAÇÃO-ANULAÇÃO
A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos da Lei nº 8.666/93.
XXXI - RESCISÃO
31.1 - A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as
previstas na Lei nº 8.666/93.
31.2 - A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da contratante nos casos enumerados nas
Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93.
31.3 - Quando a rescisão ocorrer com base com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que
haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.
31.4 - O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº
8.666/93.
XXXII - DAS PENALIDADES
32.1 - Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93, sujeitandose os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida a
prévia e ampla defesa em Processo Administrativo.
32.2 - Ao LICITANTE que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, será aplicada a seguinte sanção, graduada
conforme a gravidade da infração, sem o prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio Processo
Administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório.
32.3 - Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciamento no Cadastro Único
de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba, pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses
quando:
Não celebrar o contrato;
Deixar de entregar documentação exigida para o certame;
Apresentar documentação falsa;
Ensejar o retardamento na execução do objeto;
Não mantiver a proposta de preço;
Falhar ou fraudar na execução do contrato;
Comportar-se de modo inidôneo, desacato o Pregoeiro e aos participantes do certame;
Cometer fraude fiscal;
Entregar produtos com prazo de validade vencida ou em desacordo com as exigências deste Edital;
Entregar produto em desacordo com a nomeclatura do produto e o nome do fabricante contidos na
proposta;
k) Apresentar proposta de produtos que não comercializam.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
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32.4 - Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas as seguintes sanções,
graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio Processo
Administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório:
32.4.1 - Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.
32.4.2 - Multa por atraso imotivado da prestação de serviços objeto do contrato, nos prazos abaixo definidos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor da compra, em caso de: atraso na entrega superior a 05 (cinco)
dias, desistência na entrega do material;
b) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura da prestação de serviços objeto do contrato;
c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha havido o cancelamento da nota de empenho
ou documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura da prestação de serviços;
d) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho ou documento
correspondente: 20% sobre o valor da fatura da prestação de serviços objeto do contrato.
32.4.3 - Suspensão nos prazos abaixo definidos:
a) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito
da Administração Pública Municipal;
b) suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o valor do contrato, a depender do prejuízo causado
à Administração Pública Municipal;
c) não atender as especificações técnicas (nomenclatura e marca) e os quantitativos estabelecidos no
contrato: multa de 10% e 20%;
d) paralisar a prestação de serviços objeto do contrato, sem justa causa e prévia comunicação à
administração: multa de 10% a 20%;
e) adulterar ou alterar substâncias e características física, química ou biológica dos produtos objeto do
contrato: multa de 20%;
f) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, dos produtos objeto do contrato falsificado, furtado,
deteriorado ou danificado: multa de 20%;
g) entregar os produtos objeto do contrato que cause danos à saúde, tais como infecções, intoxicações,
devidamente comprovada: multa de até 20%.
32.5 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal quando o
licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas no subitem 32.4.
32.6 - A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal esteja em
vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do município até o
comprimento de penalidades que lhe foi imposta.
32.7 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública Municipal, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e depois de ocorrido o prazo de penalidade aplicada.
32.8 - As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente e no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão
deduzidas do valor correspondente ao valor da prestação de serviços, após prévio Processo Administrativo,
garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal
de Administração.
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32.9 - Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado deverá recolher a multa
por meio de depósito em Conta Corrente em nome da Prefeitura, ou responderá pela sua diferença a qual será
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, cobrada judicialmente.
32.10 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, e depender do grau da
infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não impedindo
que a Administração rescinda unilateralmente o contrato.
32.11 - Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
após prévio Processo Administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação
administrativa à Contratada, sob pena de multa.
32.12 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido Processo Administrativo, que prevê defesa prévia do
interessado e recurso os prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista do processo.
XXXIII - DOS ANEXOS
33.1 - Integra este Edital, para todos os efeitos de direito:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Anexo I - Proposta de Preços;
Anexo II - Modelo de Procuração (credencial);
Anexo III - Declaração de Pleno Conhecimento de Habilitação;
Anexo IV - Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor;
Anexo V - Minuta da Ata de Registro de Preços;
Anexo VI - Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
Anexo VII - Declaração de Inexistência de Impedimento;
Anexo VIII - Termo de Recebimento;
Anexo IX - Minuta do Contrato;
Anexo X - Termo de Referência.

XXXIV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
34.1 - As normas disciplinares desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa respeitada a
igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a
segurança da contratação.
34.2 - A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o Pregoeiro, se
necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
34.3 - O Pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo o registro da
suspensão e a convocação para a continuidade dos mesmos, bem como promover diligências destinadas a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
34.4 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da
documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação
pertinente.
34.5 - Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca de Belo
Campo-Ba, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

_______________________________________________________________________________________________
Pregão Eletrônico nº 014/2022 - Pag. 24

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NKNBKO07PMCBMMOCPMVAIW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
30 de Junho de 2022
78 - Ano - Nº 1140

Belo Campo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

34.6 - Da sessão, o sistema gerará Ata Circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes, e estará disponível para consulta no site: www.licitacoese.com.br
34.7 - O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município.
34.8 - Os demais atos pertinentes a esta licitação passíveis de divulgação serão publicados no Diário Oficial do
Município.
34.9 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
34.10 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 01 (um) dia útil à
data fixada para o recebimento das propostas.
34.11 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
34.12 - Os Recursos ou Impugnações deverão ser protocolados pelo Licitante em horário de expediente
comercial (08:00h às 12:00h), junto ao Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba, à
Comissão Permanente de Licitação ou através do endereço licitacoes.belocampoba@gmail.com, sendo
que o licitante, deve entrar em contato com o Pregoeiro através do telefone 77 - 3437-2939 para
confirmação do recebimento do e-mail.
34.13 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, com observância da legislação
em vigor, as Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013,
Decreto Municipal nº 005, de 19 de Janeiro de 2019 e Portaria Municipal nº 002, de 13 de Janeiro de 2022 e
demais normas e redações aplicáveis.
XXXV - FORO
35.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Belo Campo-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa.
Belo Campo-Ba, 14 de Junho de 2022.

Jesiel Santos Viana
Pregoeiro Municipal
Portaria Municipal nº 002, de 13 de Janeiro de 2022
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022
ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
1 - OBJETO
Constitui objeto deste Termo de Referência o Registro de Preços com vistas à eventual Aquisição de serviços
na impressão de Material Gráfico para atender as necessidades das Secretarias Municipais.
2 - ITENS E QUANTITATIVOS
O presente Termo de Referência tem como objeto o Registro de Preços, por Lote, dos Serviços abaixo
apresentados, nas quantidades máximas estimadas conforme quadro a seguir:
LICITANTE:
END. COMERCIAL:
CEP:
INSC. ESTADUAL:
DATA: 04/07/2022
ITEM QUANT.

UF:
CONTATO:
E-MAIL:
CNPJ:
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS PRAZO DE PRESTAÇÃO: 12 (doze) meses
FONE/FAX:

UNID.

1

300

BLOCO

2

1.000

BLOCO

3

500

BLOCO

4

1.000

BLOCO

5

500

BLOCO

6

3.000

UNID.

7

500

BLOCO

8

500

BLOCO

9

300

BLOCO

10

200

BLOCO

11

2.000

UNID.

12

2.500

UNID

13

1.000

UNID

14

300

BLOCO

15

500

BLOCO

16

70

BLOCO

17

60

BLOCO

ESPECIFICAÇÃO

VALOR
UNITÁRIO UNITÁRIO

LOTE 01
ATENÇÃO BÁSICA
SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PROGRAMA DE SAÚDE
DA FAMÍLIA 20,5X13,5, 1X0 CORES, PAPEL AP. 75GR
SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PROGRAMA DE
SAÚDE DA FAMÍLIA, 20,5X15, 1X0 CORES, PAPEL AP. 75GR
SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PROGRAMA DE
SAÚDE DA FAMÍLIA, 20,5X15, 1X0 CORES, PAPEL AP. 75GR
FICHA CLÍNICA PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, 21 X30
1X1 CORES PAPEL AP. 75GR
FICHA CLÍNICA DE ATENDIMENTO A GESTANTE - 21 X30,
1X0 CORES, PAPEL AP. 75GR
CARTÃO DA GESTANTE, 18X30, 4X4 CORES, PAPEL TRIPLEX
250GR- FRENTE E VERSO- IMPRESSÃO COLORIDA
SISVAN - FORMULÁRIO DE MARCADORES DO CONSUMO
ALIMENTAR CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS DE IDADE,
21X30, 1X1 CORES, PAPEL AP. 75GR (FRENTE E VERSO)
SISVAN - FORMULÁRIO DE MARCADORES DO CONSUMO
ALIMENTAR INDIVÍDU COM 5 ANOS DE IDADE OU MAIS,
21X30, 1X1 CORES, PAPEL AP. 75GR (FRENTE E VERSO)
REGISTRO DE PRODUÇÃO DE SERVIÇO – RPS, 21 X30, 1X0
CORES, PAPEL AP. 75GR
BOLETIM
DE
PRODUÇÃO
AMBULATORIAL
(INDIVIDUALIZADO) BPA-I, 21X30, 1X0 CORES, PAPEL AP.
75GR
CARTÃO DO HIPERDIA 17X23, 1X0 CORES, PAPEL TRIPLEX
(CARTÃO)
CARTÃO DO PSE 17X23, 1X0 CORES, PAPEL TRIPLEX
(CARTÃO)
CARTÃO DE PLANEJAMENTO FAMILIAR 17X23, 1X0 CORES,
PAPEL TRIPLEX (CARTÃO)
FICHA CLÍNICA DE ATENDIMENTO DE PLANEJAMENTO
FAMILIAR, 21X30, 1X0 CORES, PAPEL AP. 75GR
REGISTRO DIÁRIO DAS ATIVIDADES DOS ACS, 21X30, 1X1
CORES, PAPEL AP. 75GR
MS - MAPA DIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA A
EM PUÉRPERAS, 20 X15, 1X0 CORES, PAPEL AP. 75GR
MS - CONSOLIDADO MENSAL DO ACOMPANHAMENTO DO

R$10,57

R$3.170,00

R$10,36

R$10.355,33

R$10,46

R$5.230,50

R$20,08

R$20.076,67

R$21,03

R$10.513,83

R$1,06

R$3.170,00

R$20,61

R$10.302,50

R$20,61

R$10.302,50

R$20,92

R$6.276,60

R$20,92

R$4.184,40

R$1,06

R$2.113,33

R$1,06

R$2.641,67

R$1,06

R$1.056,67

R$21,03

R$6.308,30

R$21,03

R$10.513,83

R$11,62

R$813,63

R$20,61

R$1.236,30
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18

60

BLOCO

19

100

BLOCO

20

100

BLOCO

21

300

BLOCO

22
23

5.000
5.000

UNID.
UNID.

24

500

BLOCO

25

5.000

UNID.

26
27

5.000
2.000

UNID.
UNID.

28

200

BLOCO

29

100

BLOCO

30

150

BLOCO

31

150

BLOCO

32

300

BLOCO

33

200

BLOCO

34
35

150
150

BLOCO
BLOCO

36

100

BLOCO

37

20.000

UNID.

38

100

BLOCO

39

100

BLOCO

40

150

BLOCO

41

200

BLOCO

42

200

BLOCO

43

100

BLOCO

44

100

BLOCO

45

250

BLOCO

46

50

UNID.

47

5.000

UNID

48

300

BLOCO

49

300

BLOCO

50

300

BLOCO

FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS, 21X25, 1X0 CORES,
PAPEL AP. 75GR
MS - MAPA DIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA A
EM CRIANÇAS, 20 X15, 1X0 CORES, PAPEL AP. 75GR
MS - FICHA DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL
SUPLEMENTAÇÃO DE FERRO, 20 X15, 1X0 CORES, PAPEL AP.
75GR
MS - MAPA DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE
SUPLEMENTOS, 21X30, 1X0 CORES, PAPEL AP. 75GR
FICHA DE CONTROLE DE VISITA DOMICILIAR- PAPEL
TRIPLEX, 18X10
CARTÃO DA FAMÍLIA, 15X20, 1X1 CORES, PAPEL CARTÃO
ENVELOPE DA FAMÍLIA, 24X34, 1X0 CORES (COR BRANCA)
RELAÇÃO DE VISITAS REALIZADAS PELO ACS, 21X30, 1X1
CORES, PAPEL AP. 75GR
FICHA DE CADASTRAMENTO FAMILIAR - FICHA A, 21X30,
1X1 CORES, PAPEL TRÍPLEX FOSCO (CARTÃO)
ENVELOPE TIMBRADO PEQUENO 18X11, 1X0 CORES
ENVELOPE TIMBRADO GRANDE 24X34, 1X0 CORES
FICHA DE REFERÊNCIA E CONTA REFERÊNCIA, 21X30, 1,0
CORES, PAPEL AP. 75GR
REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA, 21X30, COLORIDO, PAPEL
AP. 75GR
REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO – COLO DE
ÚTERO, 21X30, COLORIDO, PAPEL AP. 75GR
PLANILHA DE CASOS DE DIARREIA, 21X30, 1X0 CORES,
PAPEL AP. 75GR
FICHA D - REGISTRO DE ATIVIDADES, PROCEDIMENTOS E
NOTIFICAÇÕES 21X30 1X1 CORES PAPEL AP. 75GR
FICHA D COMPLEMENTAR - REGISTRO DE ATIVIDADES,
PROCEDIMENTOS E NOTIFICAÇÕES, 21X30 1X1 CORES
PAPEL AP. 75GR
RELATÓRIO PMA2, 21X30, 1X0 CORES, PAPEL AP. 75GR
RELATÓRIO SSA2, 21X30, 1X1 CORES, PAPEL AP. 75GR
RELATÓRIO PMA2-COMPLEMENTAR, 21X30, 1X0 CORES,
PAPEL AP. 75GR
FOLDER INFORMATIVO COLORIDO PAPEL 75G
FICHA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA, 21X30, 1X1 CORES,
PAPEL AP. 75GR
FICHA 3.B - NOTIFICAÇÕES DE NASCIDO VIVOS INTEGRAÇÃO DA ROTINAS DO SIAB E SINASC, 21X30, 1X0
CORES, PAPEL AP. 75GR
FICHA 3.A - NOTIFICAÇÕES DE ÓBITOS - INTEGRAÇÃO DA
ROTINAS DO SIAB E SINASC 21X30 1X0 CORES PAPEL AP.
75GR
FICHA B. ACOMPANHAMENTO DE DIABÉTICOS, 21X30, 1X1
CORES, PAPEL AP. 75GR
FICHA B. ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS COM
HIPERTENSÃO, 21X30, 1X1 CORES, PAPEL AP. 75GR
FICHA B. ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS COM
HANSENÍASE, 21X30, 1X1 CORES, PAPEL AP. 75GR
FICHA B. ACOMPANHAMENTO DE TUBERCULOSE, 21X30,
1X1 CORES, PAPEL AP.75GR
FICHA B. ACOMPANHAMENTO DE GESTANTE, 21X30, 1X1
CORES, PAPEL AP. 75GR
ÁLBUM SERIADO 30 FOLHAS, COLORIDO, 60X84, PAPEL
CARTÃO
FOLDER INFORMATIVO, PAPEL COUCHÊ – A4 90g IMPRESSÃO COLORIDA
FICHA ANAMNESE- 21X30, 1X1 CORES, PAPEL AP. 75GR
FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL ESUS 21X30, 1X1 CORES, PAPEL AP. 75GR
FICHA DE VISITA DOMICILIAR E-SUS 21X30, 1X1 CORES,
PAPEL AP. 75GR

R$11,62

R$697,40

R$11,10

R$1.109,50

R$21,13

R$2.113,33

R$1,06

R$317,00

R$0,90
R$1,27

R$4.490,83
R$6.340,00

R$20,61

R$10.302,50

R$1,37

R$6.868,33

R$0,74
R$1,27

R$3.698,33
R$2.536,00

R$21,13

R$4.226,67

R$24,30

R$2.430,33

R$24,30

R$3.645,50

R$21,13

R$3.170,00

R$20,92

R$6.276,60

R$21,03

R$4.205,53

R$21,13
R$21,13

R$3.170,00
R$3.170,00

R$21,13

R$2.113,33

R$0,63

R$12.680,00

R$21,13

R$2.113,33

R$21,13

R$2.113,33

R$21,03

R$3.154,15

R$20,92

R$4.184,40

R$20,92

R$4.184,40

R$21,03

R$2.102,77

R$21,03

R$2.102,77

R$20,71

R$5.177,67

R$21,13

R$1.056,67

R$0,74

R$3.698,33

R$20,71

R$6.213,20

R$20,71

R$6.213,20

R$20,71

R$6.213,20
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51

300

BLOCO

52

300

BLOCO

53

300

BLOCO

54

500

BLOCO

55

300

BLOCO

56

300

BLOCO

57

500

BLOCO

58

5.000

UNID

59

100

BLOCO

60

300

BLOCO

61

200

BLOCO

62

1.000

BLOCO

63

100

BLOCO

64

40

UNID

65

30

UNID

66

30

UNID

67

10

UNID

68

10

UNID

69

10

UNID

70

100

UNID

71

50

BLOCO

72
73
74
75
76
77

500
200
600
500
500
1.000

MT²
UNID.
MT²
MT²
MT²
UNID

78

2.000

MT²

79
80

3.000
500

UNID
UNID.

81

1.000

MT²

82
83
84
85
86
87

600
10.000
300
600
300
500

MT²
UNID
MT²
UNID
MT²
UNID

FICHA DE PROCEDIMENTOS E-SUS, 21X30, 1X1 CORES,
PAPEL AP. 75GR
CADASTRO INDIVIDUAL E-SUS (FRENTE E VERSO), 21X30,
1X1 CORES, PAPEL AP. 75GR
CADASTRO DOMICILIAR E-SUS, 21X30, 1X1 CORES, PAPEL
AP. 75GR
CADASTRO DOMICILIAR E-SUS, 21X30, 1X1 CORES, PAPEL
TRIPLEX. 75GR
FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA E-SUS(FRENTE E VERSO),
21X30, 1X1 CORES, PAPEL AP. 75GR
FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA E-SUS SOMENTE VERSO,
21X30, 1X1 CORES, PAPEL AP. 75GR
FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL E-SUS(FRENTE E
VERSO), 21X30, 1X1 CORES, PAPEL AP. 75GR
CARTÃO DO PSE - PAPEL CARTÃO VERDE CLARO 23,5X16/
IMPRESSÃO COLORIDA
FICHA DE REGISTRO DAS ALTERAÇÕES DO PSE, 21X30, 1X1
CORES, PAPEL AP. 75GR (FRENTE E VERSO)
FICHA DE COLETA DE TRIAGEM PRÉ-NATAL, 21X30, 1X1
CORES, PAPEL AP. 75GR
FICHA DE COLETA TRIAGEM NEONATAL, 21X30, 1X1 CORES,
PAPEL AP. 75GR
FICHA DE ALTA HOSPITALAR PARA ATENÇÃO BÁSICA
ATESTADO DE COMPARECIMENTO 20,5X15-1X0 CORES,
PAPEL AP. 75GR
LIVRO DE PRÉ-NATAL ENCADERNADO, 100 FOLHAS 20,5X151X0 CORES, PAPEL AP. 75GR (FRENTE E VERSO)
LIVRO DE PLANEJAMENTO FAMILIAR ENCADERNADO, 100
FOLHAS 20,5X15-1X0 CORES, PAPEL AP. 75GR(FRENTE E
VERSO)
LIVRO
DE
CRESCIMENTO
E
DESENVOLVIMENTO
ENCADERNADO, 100 FOLHAS 20,5X15-1X0 CORES, PAPEL AP.
75GR
LIVRO DE PREVENTIVO, 100 FOLHAS 20,5X15-1X0 CORES,
PAPEL AP.75GR
LIVRO DE HIPERDIA ENCADERNADO, 100 FOLHAS 20,5X151X0 CORES, PAPEL AP. 75GR
LIVRO DE CUIDADO CONTINUADO ENCADENADO, 100
FOLHAS 20,5X15-1X0 CORES, PAPEL AP. 75GR
AGENDA DA GESTANTE- IMPRESSÃO COLORIDA (FRENTE E
VERSO), COM 25 PÁGINAS
APAC - AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE AHA
COMPLEXIDADE, 21X30, 1X1 CORES, PAPEL AP.75GR
VALOR TOTAL DO LOTE 01
LOTE 02
FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA
PERSIANAS DE MATERIAL LAVÁVEL 150X100
BANNER IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA
PLACA EM ACM COM ILUMINAÇÃO
PLACA EM ACM SEM ILUMINAÇÃO
CARTAZ - IMPRESSÃO COLORIDA A3
ADESIVOS
COM CONFECÇÃO EM VINIL IMPRESSÃO
COLORIDA
ADESIVOS COM IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL A4
CRACHÁS COLORIDOS EM PVC COM SUPORTE
OUTDOOR - C/ IMPRESSÃO, COLORIDO, EM FORMATO A SER
DEFINIDO CONFORME NECESSIDADES
FACHADA EM ACM REVESTIMENTO PAREDE
ADESIVO PARA IDENTIFICAÇÃO
IMPRESSÃO DIGITAL EM PAPEL (BIG HAND)
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM PVC 30X10CM
CAVALETE LONA COM METALON 20X20CM
TROFÉUS CONFECCIONADO EM MDF/ ACRÍLICO TAMANHO

R$20,71

R$6.213,20

R$20,71

R$6.213,20

R$20,71

R$6.213,20

R$20,61

R$10.302,50

R$20,71

R$6.213,20

R$20,71

R$6.213,20

R$20,82

R$10.408,17

R$0,74

R$3.698,33

R$21,13

R$2.113,33

R$20,71

R$6.213,20

R$20,82

R$4.163,27

R$10,57

R$10.566,67

R$10,57

R$1.056,67

R$26,42

R$1.056,67

R$26,42

R$792,50

R$26,42

R$792,50

R$31,70

R$317,00

R$31,70

R$317,00

R$31,70

R$317,00

R$21,13

R$2.113,33

R$22,19

R$1.109,50
R$326.758,32

R$73,97
R$105,67
R$95,10
R$739,67
R$528,33
R$4,23

R$36.983,33
R$21.133,33
R$57.060,00
R$369.833,33
R$264.166,67
R$4.226,67

R$95,10

R$190.200,00

R$2,11
R$12,68

R$6.340,00
R$6.340,00

R$23,25

R$23.246,67

R$264,17
R$0,00
R$21,13
R$13,74
R$264,17
R$31,70

R$158.500,00
R$0,00
R$6.340,00
R$8.242,00
R$79.250,00
R$15.850,00
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88

500

UNID

89

500

UNID

90

3.000

UNID

91

2.000

UNID

92
93
94
95

400
200
200
200

MT²
UNID
UNID
UNID

96

200

UNID

97

1.000

UNID

98

500

UNID

99

100

BLOCO

100

2.500

UNID

101

200

UNID

102

1.000

UNID

103

100

BLOCO

104

1.000

UNID

105

1.000

UNID

106

50

BLOCO

107

50

BLOCO

108
109
110
111

300
2
2
5.000

UNID.
BLOCO
BLOCO
UNID.

112

30

BLOCO

113

50

BLOCO

114

50

BLOCO

115

300

BLOCO

116

10

BLOCO

117

2.000

UNID

118

600

UNID.

119
120

300
250

UNID
UNID.

121

300

UNID

122

500

UNID

123

10

BLOCO

25CM
TROFÉUS CONFECCIONADO EM MDF/ ACRÍLICO TAMANHO
35CM
TROFÉUS CONFECCIONADO EM MDF/ ACRÍLICO TAMANHO
50CM
MEDALHA 8X8CM CONFECCIONADA EM MDF 6MM E
ADESIVO COM FITA
MEDALHA 8X8CM CONFECCIONADA EM MDF 3MM /
ACRÍLICO 2MM COM FITA
PLACA DE METALON COM LONA
CARIMBO AUTOMÁTICO GRANDE
CARIMBO AUTOMÁTICO MÉDIO
CARIMBO AUTOMÁTICO PEQUENO
CARIMBO NUMERADOR AUTOMÁTICO 6 DÍGITOS 0 A 12
REPETIÇÕES R2
CRIAÇAO DE ARTE PARA EVENTOS PARA ATENDER AS
SECRETARIAS.
CRACHÁS PARA EVENTO 10X15 COM CORDÃO
VALOR TOTAL DO LOTE 02
LOTE 03
FICHA DE EVOLUÇÃO CAPS – OFÍCIO BRANCO A4 IMPRESSÃO PRETA E BRANCA
FICHA DE ATRICULAÇÃO – OFICIO BRANCO A4 IMPRESSÃO PRETA E BRANCA
IMPRESSÃO FOTOGRAFIA - IMPRESSÃO COLORIDA A4
CARTÃO DE ACOLHIMENTO – PAPEL CARTÃO AMARELO
CLARO 18X12,5/ IMPRESSÃO COLORIDA
RECEITUÁRIO BRANCO CAPS, OFÍCIO BRANCO 15,5X20,5 IMPRESSÃO PRETA E BRANCA
CARTÃO CAPS - PAPEL CARTÃO VERDE CLARO 23,5X16/
IMPRESSÃO COLORIDA
CARTÃO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL – PAPEL CARTÃO
BRANCO 23,5X16/ IMPRESSÃO PRETA E BRANCA
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
AUTO DE INFRAÇÃO – 3 VIAS: 1ª BRANCA, 2ª VERDE, 3ª
ROSA, PAPEL A4
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE – 3 VIAS: 1ª BRANCA,
2ª VERDE, 3ª ROSA, PAPEL A4
ENVELOPE GRANDE TIMBRADO 24X34cm
FICHA PARA REQUISIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B
FICHA CADASTRAL DE PRESCRITOR RECEITA B
PANFLETO 15x20cm
INFORMAÇÕES PARA PROCESSO – FOLHA BRANCA, PAPEL
A4, LINHAS FRENTE E VERSO
NOTIFICAÇÃO - 3 VIAS: 1ª BRANCA, 2ª VERDE, 3ª ROSA,
PAPEL A4
ROTEIRO DE NOTIFICAÇÃO- 3 VIAS: 1ª BRANCA, 2ª VERDE, 3ª
ROSA, PAPEL A4
RECEITUÁRIO B
TERMO DE DESINTERDIÇÃO– 3 VIAS: 1ª BRANCA, 2ª VERDE,
3ª ROSA, PAPEL A4
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
CARTÃO DE VACINAÇÃO ANIMAL EM PAPEL CARTÃO
(IMPRESSÃO PRETO E BRANCO)
CARTÃO DE CRIANÇA ( CADERNETA) IMPRESSÃO
COLORIDA
CARTÃO SOMBRA DE VACINAÇÃO, PAPEL CARTÃO
MAPA DIÁRIO DE VACINAS APLICADAS FRENTE E VERSO
BOLETIM DE DOSES APLICADAS NO APIWEB FRENTE E
VERSO
MOVIMENTO MENSAL DE IMUNOBIOLÓGICOS DE ROTINA
FRENTE E VERSO
FICHA DE DOENÇAS EXANTEMÁTICAS ,21X30, 1X1 CORES,

R$47,55

R$23.775,00

R$84,53

R$42.266,67

R$4,23

R$12.680,00

R$5,28

R$10.566,67

R$179,63
R$63,40
R$52,83
R$42,27

R$71.853,33
R$12.680,00
R$10.566,67
R$8.453,33

R$190,20

R$38.040,00

R$31,70

R$31.700,00

R$4,23

R$2.113,33
R$1.512.407,00

R$21,13

R$2.113,33

R$0,63

R$1.585,00

R$4,23

R$845,33

R$0,95

R$951,00

R$12,68

R$1.268,00

R$0,95

R$951,00

R$0,95

R$951,00

R$31,70

R$1.585,00

R$31,70

R$1.585,00

R$1,27
R$42,27
R$42,27
R$0,32

R$380,40
R$84,53
R$84,53
R$1.585,00

R$26,42

R$792,50

R$31,70

R$1.585,00

R$31,70

R$1.585,00

R$13,74

R$4.121,00

R$42,27

R$422,67

R$1,06

R$2.113,33

R$1,59

R$951,00

R$1,59
R$2,11

R$475,50
R$528,33

R$2,11

R$634,00

R$2,11

R$1.056,67

R$25,36

R$253,60
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124

10

BLOCO

125

5

BLOCO

126

10

BLOCO

127

10

BLOCO

128

10

BLOCO

129

10

BLOCO

130

10

BLOCO

131

5

BLOCO

132

5

BLOCO

133

5

BLOCO

134

5

BLOCO

135

5

BLOCO

136

5

BLOCO

137

5

BLOCO

138
139

1
2.000

UNID.
UNID

140
141

1.000
100

UNID
BLOCO

142

5.000

UNID.

143
144

100
250

UNID
UNID.

145
146

200
5

UNID
BLOCO

147

5

BLOCO

148

50

BLOCO

149

200

BLOCO

150

200

BLOCO

151
152

1.000
1.000

UNID.
UNID

153

50

BLOCO

154

10

BLOCO

155

10

BLOCO

PAPEL AP. 75GR
FICHA DE ANTIRRÁBICA
HUMANA,21X30, 1X1 CORES,
PAPEL AP. 75GR
CONSOLIDADO DE PLANILHA DE DIARRÉIA ,21X30, 1X1
CORES, PAPEL AP. 75GR
FICHA PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE,
21X30, 1X1 CORES, PAPEL AP. 75GR
FICHA DE CONTROLE DE VISITA DOMICILIAR ACE- PAPEL
TRIPLEX, 18X10
PNCDREGISTRO
DIÁRIO
DE
SERVIÇO
ANTIVETORIAL,21X30, 1X1 CORES, PAPEL AP. 75GR
FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE ANIMAIS PEÇONHENTOS
(FRENTE E VERSO),21X30, 1X1 CORES, PAPEL AP. 75GR
FICHA DE NOTIFICAÇÃO DO SINAN , 2 VIAS( 1º VIA
BRANCA, 2º VIA VERDE) ,21X30, 1X1 CORES, PAPEL AP. 75GR
FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO MULHER EM IDADE
FÉRTIL ,21X30, 1X1 CORES, PAPEL AP. 75GR
FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO MATERNO ,21X30, 1X1
CORES, PAPEL AP. 75GR
FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO INFANTIL ( AUTÓPSIA
VERBAL),21X30, 1X1 CORES, PAPEL AP. 75GR
FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO FETAL (SERVIÇO DE
SAÚDE AMBULATORIAL),21X30, 1X1 CORES, PAPEL AP. 75GR
FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO FETAL (SERVIÇO DE
SAÚDE HOSPITALAR),21X30, 1X1 CORES, PAPEL AP. 75GR
FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO POR CAUSA MAL
DEFINIDA ( FRENTE E VERSO),21X30, 1X1 CORES, PAPEL AP.
75GR
KIT DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO COM CAUSA MAL
DEFINIDA- AUTÓPSIA VERBAL (FRENTE E VERSO),21X30,
1X1 CORES, PAPEL AP. 75GR
SUPORTE PARA BANNER
ENVELOPE BRANCO TAMANHO A4 TIMBRADO
FARMÁCIA BÁSICA
FOLHA DE OFICIO A4 TIMBRADO
BLOCO TIPO RECEITUÁRIO TIMBRADO
SACOLAS PLÁSTICAS TIMBRADAS COM LOGOMARCA DO
MUNICÍPIO SECRETARIA DE SAÚDE E LOGOMARCA DA CAF
(TAMANHO ÚNICO CAPACIDADE ATÉ 2 KILOS)
SAMU
TALÃO DE FICHA DE OCORRÊNCIA
CARTILHA PRIMEIROS SOCORROS
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO
ENVELOPE BRANCO TIMBRADO GRANDE
PEDIDO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO
FICHA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO/ DIRES/
SURGES
LAUDO MÉDICO TFD- INTERESTADUAL
UNIDADE HOSPITALAR
SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITAL MUNICIPAL
VICENTE VIEIRA 20,5X13,5, 1X0 CORES, PAPEL AP. 75GR
RECEITUÁRIO BRANCO HOSPITAL MUNICIPAL VICENTE
VIEIRA, 20,5X15-1X0 CORES, PAPEL AP. 75GR
FICHA CLÍNICA HOSPITAL MUNICIPAL VICENTE VIEIRA, 21
X30 1X1 CORES PAPEL AP. 75GR
ENVELOPE TIMBRADO PEQUENO 18X11, 1X0 CORES
ENVELOPE TIMBRADO GRANDE 40X40, 1X0 CORES
FICHA DE ADMISSÃO E EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM
HOPITAL MUNICIPAL VICENTE VIEIRA – 21 X30 1X1 PAPEL
AP. 75GR. IMPRESSÃO PRETO E BRANCO.
FICHA DE BOLETIM DE CIRURGIA E ANESTESIA 30 X21 1X2
(FRENTE E VERSO) CORES PAPEL AP. 75GR.
FICHA DE AVALIAÇÃO PRÉ-ANESTÉSICA 21 X30 1X1 CORES

R$25,36

R$253,60

R$26,42

R$132,08

R$24,30

R$243,03

R$8,45

R$84,53

R$24,30

R$243,03

R$24,30

R$243,03

R$24,30

R$243,03

R$25,36

R$126,80

R$25,36

R$126,80

R$25,36

R$126,80

R$25,36

R$126,80

R$25,36

R$126,80

R$25,36

R$126,80

R$25,36

R$126,80

R$52,83
R$1,27

R$52,83
R$2.536,00

R$0,26
R$12,68

R$264,17
R$1.268,00

R$0,95

R$4.755,00

R$5,28
R$10,57

R$528,33
R$2.641,67

R$1,27
R$25,36

R$253,60
R$126,80

R$25,36

R$126,80

R$11,62

R$581,17

R$11,62

R$2.324,67

R$21,13

R$4.226,67

R$0,85
R$2,64

R$845,33
R$2.641,67

R$24,30

R$1.215,17

R$25,36

R$253,60

R$25,36

R$253,60
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PAPEL AP. 75GR.
FICHA DE INTERNAÇÃO OBSTÉTRICA E PARTOGRAMA – 21
156
10
BLOCO X30 1X2 (FRENTE E VERSO) PAPEL AP. 75GR. IMPRESSÃO
R$26,42
R$264,17
PRETO E BRANCO.
FICHA DE ADMISSÃO DO RECÉM NASCIDO - 21 X30 1X2
157
10
BLOCO (FRENTE E VERSO) PAPEL AP. 75GR. IMPRESSÃO PRETO E
R$26,42
R$264,17
BRANCO.
FICHA DE EVOLUÇÃO E PRESCRIÇÃO MÉDICA – 30 X 21 1X1
158
200
BLOCO
R$26,42
R$5.283,33
PAPEL AP. 75GR. IMPRESSÃO PRETO E BRANCO.
VALOR TOTAL DO LOTE 03
R$61.524,42
LOTE 04
159
8.000
UNI
PANFLETOS 10X15 4X0 PAPEL COUCHÊ 90g
R$0,13
R$1.014,40
160
8.000
UNI
PANFLETOS 10X15 4X4 PAPEL COUCHÊ 90g
R$0,21
R$1.690,67
161
8.000
UNI
PANFLETOS 15X21 4X0 PAPEL COUCHÊ 90g
R$0,18
R$1.437,07
162
8.000
UNID. PANFLETOS 15X21 4X4 PAPEL COUCHÊ 90g
R$0,32
R$2.536,00
DIARIO DE CLASSE PRIMARIO CAPA COLORIDA 20X30
163
1000
UN
R$31,70
R$31.700,00
MIOLO 20X30 1X1
164
2.000
UN
Envelopes tamanho A4 TIMBRADO
R$1,27
R$2.536,00
165
1000
UNID. CERTIFICADO PAPEL SUPREMO 4X0 TAMANHO 20X30
R$4,23
R$4.226,67
166
1000
UNID. CERTIFICADO PAPEL SUPREMO 4X0 TAMANHO 15X20
R$2,11
R$2.113,33
VALOR TOTAL DO LOTE 02
R$47.254,13
LOTE 04
CAMISA POLIESTER ESTAMPADA FRENTE E COSTAS GOLA
167
2000
UND
R$31,70
R$63.400,00
REDONDA (CORES VARIADAS)
CAMISA GOLA EM V POLIESTER ESTAMPADA FRENTE E
168
2000
UND
R$36,98
R$73.966,67
COSTAS (CORES VARIADAS)
CAMISA GOLA POLO POLIESTER ESTAMPADA FRENTE E
169
2000
UND
R$52,83
R$105.666,67
COSTAS (CORES VARIADAS)
CAMISA ALGODÃO ESTAMPADA FRENTE E COSTAS GOLA
170
2000
UNID
R$58,12
R$116.233,33
REDONDA (CORES VARIADAS)
CAMISA GOLA POLO ALGODÃO ESTAMPADA FRENTE E
171
2000
UNID
R$63,40
R$126.800,00
COSTAS (CORES VARIADAS)
172
3000
UND ESTAMPA DE CAMISA FRENTE E COSTAS TAM A4
R$8,45
R$25.360,00
VALOR TOTAL DO LOTE 04
R$511.426,67
LOTE 05
CARTAZ; EM PAPEL COUCHE; PESANDO 115GR; FORMATO
173
200
UNID A2; CORES EM POLICROMIA 4X0. DIGITAL DE ALTA
R$5,28
R$1.056,67
RESOLUÇÃO
- PASTA DE PAPEL PERSONALIZADA. EM PAPEL TRIPLEX;
PESANDO 300GR; COM BOLSO; MEDINDO 45,6X43,5CM
174
200
UNID ABERTA; FECHADA COM 22,5 CM X 30,5CM; CORES EM
R$8,45
R$1.690,67
POLICROMIA
4X4;
ACABAMENTO
COM
VERNIZ
LOCALIZADO; EM CORTE E
175
500
UNID FICHA DA POLÍCIA MILITAR
R$0,53
R$264,17
VALOR TOTAL DO LOTE 05
R$3.011,50
VALOR TOTAL
R$2.462.382,03
OBS.: Todos os blocos que não tiverem quantidade de folhas especificada no item desta planilha, devem conter no mínimo 100 (cem)
unidades de cada item.

1 - OBJETO
1.1 - Constitui objeto deste Termo de Referência o Registro de Preços com vistas à eventual e futura
Aquisição de serviços na impressão de Material Gráfico para atender as necessidades das Secretarias
Municipais, de acordo com as especificações, quantitativos máximos e condições mínimas acima
apresentadas.
2 - ITENS E QUANTITATIVOS
2.1 - O presente Termo de Referência tem como objeto o Registro de Preços, por Lotes, dos produtos acima
apresentados, nas quantidades máximas estimadas conforme quadro anterior.
3 - CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
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3.1 - O Material deverá ser entregue na Sede do Município de Belo Campo-Ba;
a) A entregar dos materiais solicitados num prazo de até 08 (oito) dias corridos após a solicitação, na Sede do
Município de Belo Campo-Ba, independentemente da quantidade da solicitação;
b) As Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de comunicação, não
podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de Fornecimento:
Endereço de E-mail: ___________________________________
Fac-Simile: ___________________________________________
c) A entrega dos materiais será efetuada na Sede do Município de Belo Campo-Ba, em até 08 (oito) dias
corridos contados após a emissão da Autorização de Fornecimento/Prestação de Serviços que pode ser
encaminhada para a Contratada através do endereço de e-mail ou fac-simile informados no item "b" acima,
ficando a critério da Administração a escolha de um dos dois meios de comunicação que lhe convir.
3.2 - A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado em desacordo com as
especificações e condições deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato, fixando prazo para a
regularização.
3.3 - A Contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do
prazo estabelecido pela Administração, as partes do objeto deste Edital e seus Anexos, em que se verificarem
vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços.

4 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após atestado a entrega do material, conforme
exigencias do Edital.
5 - PRAZOS
5.1 - Os quantitativos totais expressos neste Anexo, são estimados e representa a previsão das Secretarias
requisitantes, pelo prazo de 12 (doze) meses.
5.2 - A entrega dos itens efetivamente contratados deverá ser efetuada na sede do Município de Belo
Campo-Ba, parceladamente, de acordo com a necessidade da Administração Municipal, nas quantidades ora
estipulada, após a emissão da Autorização de Fornecimento, nos prazos estabelecidos no Edital, contando-se
o prazo a partir da comunicação formal ao licitante vencedor que será efetuada via fax ou outro meio hábil.
6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1 - A CONTRATANTE, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:
6.1.1 - efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Contrato;
6.1.2 - promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, sob o aspecto quantitativo e
qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;
6.1.3 - comunicar à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do Contrato, podendo recusar o
recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de
Referência;
6.1.4 - notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades.
7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 - A CONTRATADA, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:
7.1.1 - manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato,
informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;
7.1.2 - atender as demais condições descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão
Eletrônico nº 014/2022 e na Ata de Registro de Preços;
7.1.3 - responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto do Contrato, respondendo civil e criminalmente por
todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no
exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a
terceiros.
8 - PENALIDADES
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8.1 - Pela inexecução total ou parcial dos serviços objeto deste Termo de Referência, a Administração poderá
aplicar, ao Contratado, as penalidades previstas no instrumento editalício e contratual, além daquelas
penalidades previstas no Art. 87, da Lei nº 8.666/93
9 - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
Eu, ......................................................................... abaixo assinado, representante da empresa
............................................................................. declaro ter tomado conhecimento de todas as condições
referente ao fornecimento dos materiais objeto do Pregão Eletrônico nº 014/2022, e assim sendo, me
comprometo a cumprir fielmente conforme valores propostos na Planilha Orçamentária apresentada acima e
as condições estipuladas nos itens 01 a 09 relacionadas acima e todas as demais condições prevista no
presente Edital de Licitação e ainda cumprir todas as normas regulamentares para a sua prestação.
..........................................., .......... de ................................. de ..............

___________________________________________________
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
CARIMBO DE CNPJ E DADOS DA EMPRESA
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022
ANEXO II
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

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

____________________________, _____de __________________ de 20____.

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022
ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E
ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto no inc. V do artigo 184 da Lei
Estadual ou Lei nº 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das
sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 186 do mesmo diploma.

____________________________, _____de __________________ de 20____.

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022
ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, que não empregamos menor
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
( X ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

____________________________, _____de __________________ de 20____.

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022
ANEXO V
MINUTA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ............/20.....
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº .........../20.....

Aos ........ dias do mês de ............. de 20......, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPOBA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade de Belo
Campo, Bahia, naquele Município, inscrita no CNPJ sob o nº 14.237.333/0001-43, neste ato representada pelo
seu Prefeito Municipal, o Sr.(a) ............................., brasileiro(a), casado(a), portador(a) da cédula de identidade
nº ............., emitida pela SSP/......., inscrito(a)
no CPF sob o n° .................., com endereço na
..................................,, doravante denominado PREFEITURA, Bahia, neste ato denominada simplesmente
PREFEITURA, responsável pelo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, e de outro lado, as empresas
adjudicatárias nos itens abaixo, homologada em / /20...., doravante denominada FORNECEDOR, com base
na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e Decreto Municipal nº 010, de 14 de Março de 2013, têm entre si,
justo e avençado a presente Ata de Registro de Preços que, quando publicada, terá efeito de Compromisso de
Prestação de Serviços, observada as condições estabelecidas no Ato Convocatório e consoante as cláusulas que
se seguem:
1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta
PREFEITURA, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir
relacionado(s), objetivando o a Aquisição de serviços na impressão de Material Gráfico para atender as
necessidades das Secretarias Municipais, nas condições estabelecidas no ato convocatório.
Empresa ...................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
..............................., com sede na à ....................................... , na cidade de .............................., UF, representada
por seu(sua) procurador(a), Sr.(a) ......................................, brasileiro, estado civil, portador(a) da cédula de
identidade RG n.º ........................., emitida pela SSP/BA e do CPF/MF n.º ........................., residente e
domiciliado(a) na ..........................................................., na cidade de ......................., UF.
Item XXX:

XXXX

UNI.

Descrição dos Serviços

.

Valor unitário registrado: R$ xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
Valor Total registrado: R$ xxxxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
2 - DA EXPECTATIVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: O ajuste com o(s) fornecedor(es)
registrado(s) será formalizado pela Prefeitura mediante emissão de Autorização de Serviços, observadas as
disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 014/2022.
2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Autorização de Serviços, decorrente desta
Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Eletrônico nº 014/2022.
2.2 - O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos
os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.
3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura adotará a prática de todos os atos
necessários ao controle e administração da presente Ata.
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4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto Municipal nº 010, de 14 de
Março de 2013, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no
mercado, cabendo a PREFEITURA convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.
4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a PREFEITURA poderá cancelar o
registro e convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo
julgamento e adjudicação para esse fim.
4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada a
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.
5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze)
meses contada a partir da data de sua assinatura.
6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida deste Ata de
Registro de Preços na Imprensa Oficial do Município, que é condição indispensável para sua eficácia, será
providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer
no prazo de vinte dias daquela data.
7 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente Compromisso de Prestação de Serviços será
o Foro da Comarca de Belo Campo-Ba, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e
forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo
assistiram e que também o subscrevem.

__________________________________
PREFEITURA
__________________________________
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:
__________________________
CPF:
__________________________
CPF:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022
ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE
Para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 014/2022, declaro, sob as penas da lei, que a empresa
_______________________________, inscrita no CNPJ nº __________________________, cumpre os
requisitos legais para a qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte estabelecidos pela Lei
Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento
favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto nº 6.204, de 05.09.2007.
Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou
restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora
do certame.

____________________________, _____de __________________ de 20____.

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa

OBSERVAÇÃO:
Esta declaração deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitações, na abertura da sessão quando do
credenciamento dos licitantes.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022
ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO

Eu, ..................................(nome)..........., CPF: ____________representante legal da firma ...........................,
CNPJ____........______interessada em participar no Processo Licitatório (Pregão Eletrônico nº 014/2022), da
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELO CAMPO-BA, DECLARO, sob as penas da Lei, que, nos termos
do item 15.1.6 do Edital, que inexiste impedimento legal contra a firma ____________para licitar ou contratar
com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal.

____________________________, _____de __________________ de 20____.

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022
ANEXO VIII
TERMO DE RECEBIMENTO
A Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba, através do Servidor ....................................................................
responsável pelo recebimento dos serviços da empresa ........................................................, vencedora do(s)
Lote(s) nº(s) ................................................, da licitação processada na modalidade de PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 014/2022, atesta o recebimento de que trata este referido anexo, dos serviços abaixo
relacionados, nas datas ali especificadas, emitindo, após a verificação dos serviços sendo os mesmos
apresentados anteriormente através das especificações do Anexo I, deste Edital, o presente Termo
Item

Tipo do Serviço

Quantidade
Recebida

Preço
Unitário

Total

Data do
Recebimento

TOTAL

Observações:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Belo Campo-Ba, ........... de ...........................de 20.......

_________________________________________________
Responsável - Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022
ANEXO IX - MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº ........
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA E A
EMPRESA .................................................... NOS
TERMOS ABAIXO:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ
sob nº 14.237.333/0001-43 com Sede na Praça Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade de Belo Campo,
Bahia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. José Henrique Silva Tigre, doravante denominada
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa ...................................................., pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ nº ..............................., com sede na ....................................................................,
representada neste ato por o(a) Sr(a). ......................................................, .............................., com registro de
identidade nº ............................... e cadastro no CPF nº .............................., doravante denominado(a)
CONTRATADO(A), com base nos termos da Lei nº 8.666/93 com suas ulteriores alterações e no Pregão
Eletrônico nº 014/2022 e Ata de Registro de Preços nº .................... resolvem celebrar o presente Contrato de
Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULAS E CONDIÇÕES:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a Aquisição de serviços na impressão de
Material Gráfico para atender as necessidades das Secretarias Municipais, conforme especificações
constantes no do processo de Pregão Eletrônico nº 014/2022 e na Ata de Registro de Preços n° .............
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de
Prestação de Serviços.
CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$
............................................ a serem pagos após o devido fornecimento dos produtos, que ocorrerá conforme
necessidades da contratante.
Parágrafo Único - Estão inclusos nos valores apresentados acima, as despesas com impostos, sobretaxas,
seguros, encargos sociais e trabalhistas e todos os demais custos necessários para a execução dos serviços ora
contratado.
CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de até ............ meses,
contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.
CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:
Unidade Orçamentária: ............................................
Projeto/Atividade: ............................................
Elemento de Despesa: ............................................
CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos serviços será pelo tempo de duração do contrato,
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.
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CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente
estipuladas no item XXXII do instrumento convocatório (XXXII - DAS PENALIDADES).
CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão,
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores
alterações.
Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a)
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo
da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por
cento) sobre o valor do contrato.
CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará
direito à parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.
CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 014/2022, seus Anexos, Proposta de
Preços da CONTRATADA e Ata de Registro de Preços n° .............
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93,
inclusive nos casos omissos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:
Obrigações da Contratante:
a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as
deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata
correção das irregularidades apontadas;
c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da
contratada.
Obrigações da Contratada:
a) Prestar os serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;
b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor do produto, por qualquer irregularidade constatada;
c) Prestar os serviços solicitados num prazo de até 08 (oito) dias corridos após a emissão da Autorização
Prestação de Serviços, independentemente da quantidade solicitada;
d) Atender as Ordens de Prestação de Serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de
Serviços:
Endereço de E-mail: ........................................................
Fac-Simile: ...........................
e) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93;
f) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
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g) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao
processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 014/2022 e Ata de Registro de Preços n° ..............
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr.
..............................................., ocupante do cargo ..........................................., como representante da Contratante
para Gestão e Fiscalização do presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Belo Campo-Ba, para dirimir
qualquer dúvida.
E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença
de testemunhas abaixo arroladas.

Belo Campo-Ba, ...... de .............................. de ..............

_____________________________________
............................................................
Prefeito Municipal
Contratante

_____________________________________
............................................................
Empresa Contratada
TESTEMUNHAS:

1. ________________________________
Nome:
CPF:
2. ________________________________
Nome:
CPF:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022
ANEXO X – TERMO DE REFERÊNCIA
1 – OBJETO E JUSTIFICATIVA
1.1 - Constitui objeto deste Termo de Referência o Registro de Preços com vistas à eventual Aquisição de
serviços na impressão de Material Gráfico para atender as necessidades das Secretarias Municipais, de
acordo com as especificações, quantitativos máximos e condições mínimas acima apresentadas.
1.2 - A justificativa para a aquisição dos materiais é a necessidade aquisição de materiais personalizados para
os mais diversos setores da Administração Municipal.
ITEM QUANT.

UNID.

1

300

BLOCO

2

1.000

BLOCO

3

500

BLOCO

4
5

1.000
500

BLOCO
BLOCO

6

3.000

UNID.

7

500

BLOCO

8

500

BLOCO

9

300

BLOCO

10

200

BLOCO

11
12
13

2.000
2.500
1.000

UNID.
UNID
UNID

14

300

BLOCO

15

500

BLOCO

16

70

BLOCO

17

60

BLOCO

18

60

BLOCO

19

100

BLOCO

20

100

BLOCO

21
22
23
24

300
5.000
5.000
500

BLOCO
UNID.
UNID.
BLOCO

25

5.000

UNID.

26
27
28
29

5.000
2.000
200
100

UNID.
UNID.
BLOCO
BLOCO

30

150

BLOCO

31

150

BLOCO

32

300

BLOCO

ESPECIFICAÇÃO
SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 20,5X13,5, 1X0
CORES, PAPEL AP. 75GR
SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA,
20,5X15, 1X0 CORES, PAPEL AP. 75GR
SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA,
20,5X15, 1X0 CORES, PAPEL AP. 75GR
FICHA CLÍNICA PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, 21 X30 1X1 CORES PAPEL AP. 75GR
FICHA CLÍNICA DE ATENDIMENTO A GESTANTE - 21 X30, 1X0 CORES, PAPEL AP. 75GR
CARTÃO DA GESTANTE, 18X30, 4X4 CORES, PAPEL TRIPLEX 250GR- FRENTE E VERSOIMPRESSÃO COLORIDA
SISVAN - FORMULÁRIO DE MARCADORES DO CONSUMO ALIMENTAR CRIANÇAS
MENORES DE 5 ANOS DE IDADE, 21X30, 1X1 CORES, PAPEL AP. 75GR (FRENTE E VERSO)
SISVAN - FORMULÁRIO DE MARCADORES DO CONSUMO ALIMENTAR INDIVÍDU COM 5
ANOS DE IDADE OU MAIS, 21X30, 1X1 CORES, PAPEL AP. 75GR (FRENTE E VERSO)
REGISTRO DE PRODUÇÃO DE SERVIÇO – RPS, 21 X30, 1X0 CORES, PAPEL AP. 75GR
BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL (INDIVIDUALIZADO) BPA-I, 21X30, 1X0
CORES, PAPEL AP. 75GR
CARTÃO DO HIPERDIA 17X23, 1X0 CORES, PAPEL TRIPLEX (CARTÃO)
CARTÃO DO PSE 17X23, 1X0 CORES, PAPEL TRIPLEX (CARTÃO)
CARTÃO DE PLANEJAMENTO FAMILIAR 17X23, 1X0 CORES, PAPEL TRIPLEX (CARTÃO)
FICHA CLÍNICA DE ATENDIMENTO DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, 21X30, 1X0 CORES,
PAPEL AP. 75GR
REGISTRO DIÁRIO DAS ATIVIDADES DOS ACS, 21X30, 1X1 CORES, PAPEL AP. 75GR
MS - MAPA DIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA A EM PUÉRPERAS, 20 X15, 1X0
CORES, PAPEL AP. 75GR
MS - CONSOLIDADO MENSAL DO ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE
SUPLEMENTOS, 21X25, 1X0 CORES, PAPEL AP. 75GR
MS - MAPA DIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA A EM CRIANÇAS, 20 X15, 1X0
CORES, PAPEL AP. 75GR
MS - FICHA DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL SUPLEMENTAÇÃO DE FERRO, 20 X15,
1X0 CORES, PAPEL AP. 75GR
MS - MAPA DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS, 21X30, 1X0
CORES, PAPEL AP. 75GR
FICHA DE CONTROLE DE VISITA DOMICILIAR- PAPEL TRIPLEX, 18X10
CARTÃO DA FAMÍLIA, 15X20, 1X1 CORES, PAPEL CARTÃO
ENVELOPE DA FAMÍLIA, 24X34, 1X0 CORES (COR BRANCA)
RELAÇÃO DE VISITAS REALIZADAS PELO ACS, 21X30, 1X1 CORES, PAPEL AP. 75GR
FICHA DE CADASTRAMENTO FAMILIAR - FICHA A, 21X30, 1X1 CORES, PAPEL TRÍPLEX
FOSCO (CARTÃO)
ENVELOPE TIMBRADO PEQUENO 18X11, 1X0 CORES
ENVELOPE TIMBRADO GRANDE 24X34, 1X0 CORES
FICHA DE REFERÊNCIA E CONTA REFERÊNCIA, 21X30, 1,0 CORES, PAPEL AP. 75GR
REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA, 21X30, COLORIDO, PAPEL AP. 75GR
REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO – COLO DE ÚTERO, 21X30, COLORIDO,
PAPEL AP. 75GR
PLANILHA DE CASOS DE DIARREIA, 21X30, 1X0 CORES, PAPEL AP. 75GR
FICHA D - REGISTRO DE ATIVIDADES, PROCEDIMENTOS E NOTIFICAÇÕES 21X30 1X1
CORES PAPEL AP. 75GR
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33

200

BLOCO

34
35
36
37
38

150
150
100
20.000
100

BLOCO
BLOCO
BLOCO
UNID.
BLOCO

39

100

BLOCO

40

150

BLOCO

41

200

BLOCO

42

200

BLOCO

43

100

BLOCO

44
45
46
47
48

100
250
50
5.000
300

BLOCO
BLOCO
UNID.
UNID
BLOCO

49

300

BLOCO

50
51
52
53
54

300
300
300
300
500

BLOCO
BLOCO
BLOCO
BLOCO
BLOCO

55

300

BLOCO

56

300

BLOCO

57

500

BLOCO

58

5.000

UNID

59

100

BLOCO

60
61
62
63

300
200
1.000
100

BLOCO
BLOCO
BLOCO
BLOCO

64

40

UNID

65

30

UNID

66

30

UNID

67
68

10
10

UNID
UNID

69

10

UNID

70

100

UNID

71

50

BLOCO

72
73
74
75
76
77
78
79
80

500
200
600
500
500
1.000
2.000
3.000
500

MT²
UNID.
MT²
MT²
MT²
UNID
MT²
UNID
UNID.

FICHA D COMPLEMENTAR - REGISTRO DE ATIVIDADES, PROCEDIMENTOS E
NOTIFICAÇÕES, 21X30 1X1 CORES PAPEL AP. 75GR
RELATÓRIO PMA2, 21X30, 1X0 CORES, PAPEL AP. 75GR
RELATÓRIO SSA2, 21X30, 1X1 CORES, PAPEL AP. 75GR
RELATÓRIO PMA2-COMPLEMENTAR, 21X30, 1X0 CORES, PAPEL AP. 75GR
FOLDER INFORMATIVO COLORIDO PAPEL 75G
FICHA DE ATENDIMENTO A CRIANÇA, 21X30, 1X1 CORES, PAPEL AP. 75GR
FICHA 3.B - NOTIFICAÇÕES DE NASCIDO VIVOS - INTEGRAÇÃO DA ROTINAS DO SIAB E
SINASC, 21X30, 1X0 CORES, PAPEL AP. 75GR
FICHA 3.A - NOTIFICAÇÕES DE ÓBITOS - INTEGRAÇÃO DA ROTINAS DO SIAB E SINASC
21X30 1X0 CORES PAPEL AP. 75GR
FICHA B. ACOMPANHAMENTO DE DIABÉTICOS, 21X30, 1X1 CORES, PAPEL AP. 75GR
FICHA B. ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS COM HIPERTENSÃO, 21X30, 1X1 CORES,
PAPEL AP. 75GR
FICHA B. ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS COM HANSENÍASE, 21X30, 1X1 CORES,
PAPEL AP. 75GR
FICHA B. ACOMPANHAMENTO DE TUBERCULOSE, 21X30, 1X1 CORES, PAPEL AP.75GR
FICHA B. ACOMPANHAMENTO DE GESTANTE, 21X30, 1X1 CORES, PAPEL AP. 75GR
ÁLBUM SERIADO 30 FOLHAS, COLORIDO, 60X84, PAPEL CARTÃO
FOLDER INFORMATIVO, PAPEL COUCHÊ – A4 90g - IMPRESSÃO COLORIDA
FICHA ANAMNESE- 21X30, 1X1 CORES, PAPEL AP. 75GR
FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL E-SUS 21X30, 1X1 CORES,
PAPEL AP. 75GR
FICHA DE VISITA DOMICILIAR E-SUS 21X30, 1X1 CORES, PAPEL AP. 75GR
FICHA DE PROCEDIMENTOS E-SUS, 21X30, 1X1 CORES, PAPEL AP. 75GR
CADASTRO INDIVIDUAL E-SUS (FRENTE E VERSO), 21X30, 1X1 CORES, PAPEL AP. 75GR
CADASTRO DOMICILIAR E-SUS, 21X30, 1X1 CORES, PAPEL AP. 75GR
CADASTRO DOMICILIAR E-SUS, 21X30, 1X1 CORES, PAPEL TRIPLEX. 75GR
FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA E-SUS(FRENTE E VERSO), 21X30, 1X1 CORES, PAPEL
AP. 75GR
FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA E-SUS SOMENTE VERSO, 21X30, 1X1 CORES, PAPEL
AP. 75GR
FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL E-SUS(FRENTE E VERSO), 21X30, 1X1 CORES,
PAPEL AP. 75GR
CARTÃO DO PSE - PAPEL CARTÃO VERDE CLARO 23,5X16/ IMPRESSÃO COLORIDA
FICHA DE REGISTRO DAS ALTERAÇÕES DO PSE, 21X30, 1X1 CORES, PAPEL AP. 75GR
(FRENTE E VERSO)
FICHA DE COLETA DE TRIAGEM PRÉ-NATAL, 21X30, 1X1 CORES, PAPEL AP. 75GR
FICHA DE COLETA TRIAGEM NEONATAL, 21X30, 1X1 CORES, PAPEL AP. 75GR
FICHA DE ALTA HOSPITALAR PARA ATENÇÃO BÁSICA
ATESTADO DE COMPARECIMENTO 20,5X15-1X0 CORES, PAPEL AP. 75GR
LIVRO DE PRÉ-NATAL ENCADERNADO, 100 FOLHAS 20,5X15-1X0 CORES, PAPEL AP.
75GR (FRENTE E VERSO)
LIVRO DE PLANEJAMENTO FAMILIAR ENCADERNADO, 100 FOLHAS 20,5X15-1X0
CORES, PAPEL AP. 75GR(FRENTE E VERSO)
LIVRO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO ENCADERNADO, 100 FOLHAS 20,5X151X0 CORES, PAPEL AP. 75GR
LIVRO DE PREVENTIVO, 100 FOLHAS 20,5X15-1X0 CORES, PAPEL AP.75GR
LIVRO DE HIPERDIA ENCADERNADO, 100 FOLHAS 20,5X15-1X0 CORES, PAPEL AP. 75GR
LIVRO DE CUIDADO CONTINUADO ENCADENADO, 100 FOLHAS 20,5X15-1X0 CORES,
PAPEL AP. 75GR
AGENDA DA GESTANTE- IMPRESSÃO COLORIDA (FRENTE E VERSO), COM 25 PÁGINAS
APAC - AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE AHA COMPLEXIDADE, 21X30, 1X1
CORES, PAPEL AP.75GR
FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA
PERSIANAS DE MATERIAL LAVÁVEL 150X100
BANNER IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA
PLACA EM ACM COM ILUMINAÇÃO
PLACA EM ACM SEM ILUMINAÇÃO
CARTAZ - IMPRESSÃO COLORIDA A3
ADESIVOS COM CONFECÇÃO EM VINIL IMPRESSÃO COLORIDA
ADESIVOS COM IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL A4
CRACHÁS COLORIDOS EM PVC COM SUPORTE
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OUTDOOR - C/ IMPRESSÃO, COLORIDO, EM FORMATO A SER DEFINIDO CONFORME
NECESSIDADES
FACHADA EM ACM REVESTIMENTO PAREDE
ADESIVO PARA IDENTIFICAÇÃO
IMPRESSÃO DIGITAL EM PAPEL (BIG HAND)
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM PVC 30X10CM
CAVALETE LONA COM METALON 20X20CM
TROFÉUS CONFECCIONADO EM MDF/ ACRÍLICO TAMANHO 25CM
TROFÉUS CONFECCIONADO EM MDF/ ACRÍLICO TAMANHO 35CM
TROFÉUS CONFECCIONADO EM MDF/ ACRÍLICO TAMANHO 50CM
MEDALHA 8X8CM CONFECCIONADA EM MDF 6MM E ADESIVO COM FITA
MEDALHA 8X8CM CONFECCIONADA EM MDF 3MM / ACRÍLICO 2MM COM FITA
PLACA DE METALON COM LONA
CARIMBO AUTOMÁTICO GRANDE
CARIMBO AUTOMÁTICO MÉDIO
CARIMBO AUTOMÁTICO PEQUENO
CARIMBO NUMERADOR AUTOMÁTICO 6 DÍGITOS 0 A 12 REPETIÇÕES R2
CRIAÇAO DE ARTE PARA EVENTOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS.
CRACHÁS PARA EVENTO 10X15 COM CORDÃO
FICHA DE EVOLUÇÃO CAPS – OFÍCIO BRANCO A4 - IMPRESSÃO PRETA E BRANCA
FICHA DE ATRICULAÇÃO – OFICIO BRANCO A4 - IMPRESSÃO PRETA E BRANCA
IMPRESSÃO FOTOGRAFIA - IMPRESSÃO COLORIDA A4
CARTÃO DE ACOLHIMENTO – PAPEL CARTÃO AMARELO CLARO 18X12,5/ IMPRESSÃO
COLORIDA
RECEITUÁRIO BRANCO CAPS, OFÍCIO BRANCO 15,5X20,5 - IMPRESSÃO PRETA E
BRANCA
CARTÃO CAPS - PAPEL CARTÃO VERDE CLARO 23,5X16/ IMPRESSÃO COLORIDA
CARTÃO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL – PAPEL CARTÃO BRANCO 23,5X16/
IMPRESSÃO PRETA E BRANCA
AUTO DE INFRAÇÃO – 3 VIAS: 1ª BRANCA, 2ª VERDE, 3ª ROSA, PAPEL A4
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE – 3 VIAS: 1ª BRANCA, 2ª VERDE, 3ª ROSA, PAPEL
A4
ENVELOPE GRANDE TIMBRADO 24X34cm
FICHA PARA REQUISIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B
FICHA CADASTRAL DE PRESCRITOR RECEITA B
PANFLETO 15x20cm
INFORMAÇÕES PARA PROCESSO – FOLHA BRANCA, PAPEL A4, LINHAS FRENTE E
VERSO
NOTIFICAÇÃO - 3 VIAS: 1ª BRANCA, 2ª VERDE, 3ª ROSA, PAPEL A4
ROTEIRO DE NOTIFICAÇÃO- 3 VIAS: 1ª BRANCA, 2ª VERDE, 3ª ROSA, PAPEL A4
RECEITUÁRIO B
TERMO DE DESINTERDIÇÃO– 3 VIAS: 1ª BRANCA, 2ª VERDE, 3ª ROSA, PAPEL A4
CARTÃO DE VACINAÇÃO ANIMAL EM PAPEL CARTÃO (IMPRESSÃO PRETO E BRANCO)
CARTÃO DE CRIANÇA ( CADERNETA) IMPRESSÃO COLORIDA
CARTÃO SOMBRA DE VACINAÇÃO, PAPEL CARTÃO
MAPA DIÁRIO DE VACINAS APLICADAS FRENTE E VERSO
BOLETIM DE DOSES APLICADAS NO APIWEB FRENTE E VERSO
MOVIMENTO MENSAL DE IMUNOBIOLÓGICOS DE ROTINA FRENTE E VERSO
FICHA DE DOENÇAS EXANTEMÁTICAS ,21X30, 1X1 CORES, PAPEL AP. 75GR
FICHA DE ANTIRRÁBICA HUMANA,21X30, 1X1 CORES, PAPEL AP. 75GR
CONSOLIDADO DE PLANILHA DE DIARRÉIA ,21X30, 1X1 CORES, PAPEL AP. 75GR
FICHA PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE, 21X30, 1X1 CORES, PAPEL
AP. 75GR
FICHA DE CONTROLE DE VISITA DOMICILIAR ACE- PAPEL TRIPLEX, 18X10
PNCD- REGISTRO DIÁRIO DE SERVIÇO ANTIVETORIAL,21X30, 1X1 CORES, PAPEL AP.
75GR
FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE ANIMAIS PEÇONHENTOS (FRENTE E VERSO),21X30, 1X1
CORES, PAPEL AP. 75GR
FICHA DE NOTIFICAÇÃO DO SINAN , 2 VIAS( 1º VIA BRANCA, 2º VIA VERDE) ,21X30, 1X1
CORES, PAPEL AP. 75GR
FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO MULHER EM IDADE FÉRTIL ,21X30, 1X1 CORES,
PAPEL AP. 75GR
FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO MATERNO ,21X30, 1X1 CORES, PAPEL AP. 75GR
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FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO INFANTIL ( AUTÓPSIA VERBAL),21X30, 1X1
CORES, PAPEL AP. 75GR
FICHA
DE
INVESTIGAÇÃO
DE
ÓBITO
FETAL
(SERVIÇO
DE
SAÚDE
AMBULATORIAL),21X30, 1X1 CORES, PAPEL AP. 75GR
FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO FETAL (SERVIÇO DE SAÚDE HOSPITALAR),21X30,
1X1 CORES, PAPEL AP. 75GR
FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO POR CAUSA MAL DEFINIDA ( FRENTE E
VERSO),21X30, 1X1 CORES, PAPEL AP. 75GR
KIT DE INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO COM CAUSA MAL DEFINIDA- AUTÓPSIA VERBAL
(FRENTE E VERSO),21X30, 1X1 CORES, PAPEL AP. 75GR
SUPORTE PARA BANNER
ENVELOPE BRANCO TAMANHO A4 TIMBRADO
FOLHA DE OFICIO A4 TIMBRADO
BLOCO TIPO RECEITUÁRIO TIMBRADO
SACOLAS PLÁSTICAS TIMBRADAS COM LOGOMARCA DO MUNICÍPIO SECRETARIA DE
SAÚDE E LOGOMARCA DA CAF (TAMANHO ÚNICO CAPACIDADE ATÉ 2 KILOS)
TALÃO DE FICHA DE OCORRÊNCIA
CARTILHA PRIMEIROS SOCORROS
ENVELOPE BRANCO TIMBRADO GRANDE
PEDIDO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO
FICHA
DE
TRATAMENTO
FORA
DO
DOMICILIO/
DIRES/
SURGES
LAUDO MÉDICO TFD- INTERESTADUAL
SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITAL MUNICIPAL VICENTE VIEIRA 20,5X13,5,
1X0 CORES, PAPEL AP. 75GR
RECEITUÁRIO BRANCO HOSPITAL MUNICIPAL VICENTE VIEIRA, 20,5X15-1X0 CORES,
PAPEL AP. 75GR
FICHA CLÍNICA HOSPITAL MUNICIPAL VICENTE VIEIRA, 21 X30 1X1 CORES PAPEL AP.
75GR
ENVELOPE TIMBRADO PEQUENO 18X11, 1X0 CORES
ENVELOPE TIMBRADO GRANDE 40X40, 1X0 CORES
FICHA DE ADMISSÃO E EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM HOPITAL MUNICIPAL VICENTE
VIEIRA – 21 X30 1X1 PAPEL AP. 75GR. IMPRESSÃO PRETO E BRANCO.
FICHA DE BOLETIM DE CIRURGIA E ANESTESIA 30 X21 1X2 (FRENTE E VERSO) CORES
PAPEL AP. 75GR.
FICHA DE AVALIAÇÃO PRÉ-ANESTÉSICA 21 X30 1X1 CORES PAPEL AP. 75GR.
FICHA DE INTERNAÇÃO OBSTÉTRICA E PARTOGRAMA – 21 X30 1X2 (FRENTE E VERSO)
PAPEL AP. 75GR. IMPRESSÃO PRETO E BRANCO.
FICHA DE ADMISSÃO DO RECÉM NASCIDO - 21 X30 1X2 (FRENTE E VERSO) PAPEL AP.
75GR. IMPRESSÃO PRETO E BRANCO.
FICHA DE EVOLUÇÃO E PRESCRIÇÃO MÉDICA – 30 X 21 1X1 PAPEL AP. 75GR.
IMPRESSÃO PRETO E BRANCO.
PANFLETOS 10X15 4X0 PAPEL COUCHÊ 90g
PANFLETOS 10X15 4X4 PAPEL COUCHÊ 90g
PANFLETOS 15X21 4X0 PAPEL COUCHÊ 90g
PANFLETOS 15X21 4X4 PAPEL COUCHÊ 90g
DIARIO DE CLASSE PRIMARIO CAPA COLORIDA 20X30 MIOLO 20X30 1X1
Envelopes tamanho A4 TIMBRADO
CERTIFICADO PAPEL SUPREMO 4X0 TAMANHO 20X30
CERTIFICADO PAPEL SUPREMO 4X0 TAMANHO 15X20
CAMISA POLIESTER ESTAMPADA FRENTE E COSTAS GOLA REDONDA (CORES
VARIADAS)
CAMISA GOLA EM V POLIESTER ESTAMPADA FRENTE E COSTAS (CORES VARIADAS)
CAMISA GOLA POLO POLIESTER ESTAMPADA FRENTE E COSTAS (CORES VARIADAS)
CAMISA ALGODÃO ESTAMPADA
FRENTE E COSTAS GOLA REDONDA (CORES
VARIADAS)
CAMISA GOLA POLO ALGODÃO ESTAMPADA FRENTE E COSTAS (CORES VARIADAS)
ESTAMPA DE CAMISA FRENTE E COSTAS TAM A4
CARTAZ; EM PAPEL COUCHE; PESANDO 115GR; FORMATO A2; CORES EM POLICROMIA
4X0. DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO
- PASTA DE PAPEL PERSONALIZADA. EM PAPEL TRIPLEX; PESANDO 300GR; COM
BOLSO; MEDINDO 45,6X43,5CM ABERTA; FECHADA COM 22,5 CM X 30,5CM; CORES EM
POLICROMIA 4X4; ACABAMENTO COM VERNIZ LOCALIZADO; EM CORTE E
FICHA DA POLÍCIA MILITAR
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2 - ITENS E QUANTITATIVOS
2.1 - O presente Termo de Referência tem como objeto o Registro de Preços, por Lotes, dos produtos acima
apresentados, nas quantidades máximas estimadas conforme quadro anterior.
3 - CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
3.1 - O Material deverá ser entregue na Sede do Município de Belo Campo-Ba;
a) A entregar dos materiais solicitados num prazo de até 08 (oito) dias corridos após a solicitação, na Sede do
Município de Belo Campo-Ba, independentemente da quantidade da solicitação;
b) As Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de comunicação, não
podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de Fornecimento: e-mail ou
telefone;
c) A entrega dos materiais será efetuada na Sede do Município de Belo Campo-Ba, em até 08 (oito) dias
corridos contados após a emissão da Autorização de Fornecimento/Prestação de Serviços que pode ser
encaminhada para a Contratada através do endereço de e-mail ou fac-simile informados no item "b" acima,
ficando a critério da Administração a escolha de um dos dois meios de comunicação que lhe convir.
3.2 - A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado em desacordo com as
especificações e condições deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato, fixando prazo para a
regularização.
3.3 - A Contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do
prazo estabelecido pela Administração, as partes do objeto deste Edital e seus Anexos, em que se verificarem
vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços.
4 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após atestado a entrega do material, conforme
exigencias do Edital.
5 - PRAZOS
5.1 - Os quantitativos totais expressos neste Anexo, são estimados e representa a previsão das Secretarias
requisitantes, pelo prazo de 12 (doze) meses.
5.2 - A entrega dos itens efetivamente contratados deverá ser efetuada na sede do Município de Belo
Campo-Ba, parceladamente, de acordo com a necessidade da Administração Municipal, nas quantidades ora
estipulada, após a emissão da Autorização de Fornecimento, nos prazos estabelecidos no Edital, contando-se
o prazo a partir da comunicação formal ao licitante vencedor que será efetuada via fax ou outro meio hábil.
6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1 - A CONTRATANTE, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:
6.1.1 - efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Contrato;
6.1.2 - promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, sob o aspecto quantitativo e
qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;
6.1.3 - comunicar à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do Contrato, podendo recusar o
recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de
Referência;
6.1.4 - notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades.
7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 - A CONTRATADA, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:
7.1.1 - manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato,
informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;
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7.1.2 - atender as demais condições descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão
Eletrônico nº 014/2022 e na Ata de Registro de Preços;
7.1.3 - responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto do Contrato, respondendo civil e criminalmente por
todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no
exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a
terceiros.
8 - PENALIDADES
8.1 - Pela inexecução total ou parcial dos serviços objeto deste Termo de Referência, a Administração poderá
aplicar, ao Contratado, as penalidades previstas no instrumento editalício e contratual, além daquelas
penalidades previstas no Art. 87, da Lei nº 8.666/93
9 - VALIDADE DA PROPOSTA
A Validade das propostas de preços das licitantes deverá ser de pelo menos 60 (sessenta) dias.
10 – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
As despesas dos produtos acima serão cobertas por recursos financeiros oriundos das seguintes dotações
orçamentárias:
Órgão: 20000 - Gabinete do Prefeito
Unidade: 20001 - Gabinete do Prefeito
Atividade/Projeto: 2.004 - Manutenção do Gabinete do Perfeito
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão: 21000 - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Unidade: 21001 - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Atividade/Projeto: 2.011 - Manutenção da Secretaria de Administração
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão: 23000 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Unidade: 23001 - Secretaria de Agricultura
Atividade/Projeto: 2.019 - Manutenção da Secretaria de Agricultura
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão: 24000 - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Unidade: 24001 - Secretaria de Meio Ambiente
Atividade/Projeto: 2.020 - Manutenção do Setor de Meio Ambiente
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão: 25000 - Secretaria de Municipal de Educação
Unidade: 25001 - Secretaria de Municipal de Educação
Atividade/Projeto: 1.061 - Implantação e Manutenção de Infocentros
Atividade/Projeto: 1.065 - Construção, Ampliação e Manutenção das Unidades Escolares
Atividade/Projeto: 2.022 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos da Educação
Atividade/Projeto: 2.038 - Desenvolvimento das Ações da Educação Infantil
Atividade/Projeto: 2.039 - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola
Atividade/Projeto: 2.041 - Programa Educação Jovens e Adultos
Atividade/Projeto: 2.060 - Manutenção das Creches Municipais
Atividade/Projeto: 2.067 - Gestão de Programas Especiais de Alfabetização
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão: 26000 - Secretaria de Transportes
Unidade: 26001 - Secretaria de Transporte
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Atividade/Projeto: 2.083 - Manutenção da Secretaria de Transportes
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão: 27000 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Unidade: 27001 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Atividade/Projeto: 2.014 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão: 28000 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 28001 - Secretaria de Saúde
Atividade/Projeto: 2.046 - Manutenção da Secretaria de Saúde
Atividade/Projeto: 2.085 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão: 29000 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 29001 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Atividade/Projeto: 2.045 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social
Atividade/Projeto: 2.087 - Gestão das Ações do Conselho Tutelar
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão: 29000 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 29002 - Fundo Municipal de Assistência Social
Atividade/Projeto: 1.069 - Programa de Apoio Familiar Municipal
Atividade/Projeto: 2.072 - Desenvolvimento das Ações do Piso Básico Fixo e Variável - PBF/PBV
Projeto/Atividade: 2.074 - Manutenção do Centro de Referência
Atividade/Projeto: 2.088 - Desenvolvimento das Ações do IGD
Atividade/Projeto: 2.089 - Gestão das Ações do Benefício Eventual
Atividade/Projeto: 2.090 - Desenvolvimento das Ações do Piso de Média e Alta Complexidade
Atividade/Projeto: 2.103 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 - FMAS
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Órgão: 30000 - Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer
Unidade: 30001 - Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer
Atividade/Projeto: 2.034 - Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - Cultura, Desporto e
Lazer
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 094/2022
LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade de
Belo Campo-Ba, inscrita no CNPN sob o nº 14.237.333/0001-43, tendo em vista o disposto na Lei Federal nº.
10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente à Lei Federal nº. 8.666/93 com as alterações da Lei Federal
nº. 8.883/94 Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Presidencial
nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 005, de 19 de Janeiro
de 2019, Decreto Municipal nº 010, de 14 de Março de 2013, Portaria Municipal nº 002, de 13 de Janeiro de
2022 e demais normas e redações aplicáveis torna que fará realizar no dia 13/07/2022, às 09:00h, PROCESSO
LICITATÓRIO na modalidade Pregão Eletrônico nº 015/2022, do tipo MENOR PREÇO Global, com
modo de disputa “ABERTO” para seleção da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa para
Locação de Software com Plataforma tecnológica WEB, com Cessão de Direito de Uso, bem como edição,
adaptação e criação de versões derivadas,implantação, manutenção e suporte técnico, visando atender às
necessidades do Município de forma integrada na área de Tributos com Emissão de Nota Fiscal Eletrônica
via Webimplantação, conforme objeto e demais indicações, na forma consubstanciada nas cláusulas deste
Edital.
Acompanhe as sessões públicas dos Pregões da Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba pelo endereço
www.licitacoes-e.com.br selecionando as opções Pesquisa Avançada > Pesquisa por Identificador > Cód.
“946725”. O edital e outros anexos estão disponíveis para download no Licitações-e.

Secretaria Municipal de Administração

Obs.: Será sempre considerado o horário de Brasília-DF para todas as indicações de tempo constantes
neste edital.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
I - REGÊNCIA LEGAL: LEIS FEDERAIS Nº(S) 10.520/02 E 8.666/93, LEI COMPLEMENTAR Nº
123/2006, LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014, DECRETO PRESIDENCIAL Nº 10.024/2019, DECRETO
MUNICIPAL Nº 065, DE 07 DE MAIO DE 2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 005, DE 19 DE JANEIRO DE
2019, DECRETO MUNICIPAL Nº 010, DE 14 DE MARÇO DE 2013, PORTARIA MUNICIPAL Nº 002, DE
13 DE JANEIRO DE 2022 E DEMAIS NORMAS E REDAÇÕES APLICÁVEIS.
II - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
III - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 094/2022
IV - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
V - TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO - Global
VI - REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
VII - FORMA DE FORNECIMENTO: PARCELADA
VIII - SESSÃO PÚBLICA:
DATA: 13/07/2022
HORA: 09:00h
8.1 - LOCAL: O Pregão será realizado em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da
informação - INTERNET, através do site www.licitacoes-e.com.br ou www.bb.com.br, acessando o link de
LICITAÇÕES, identificador 946725, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos
para o aplicativo “licitação-e”, constante da página eletrônica do Banco do Brasil. A Sessão será conduzida pelo
Pregoeiro Jesiel Santos Viana com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos termos da Portaria Municipal
nº 002, de 13 de Janeiro de 2022.
8.2 - Endereço para envio da documentação (Proposta de Preços e Habilitação): No sistema Licitacoes-e do
Banco do Brasil S/A.
8.3 - Recebimento das propostas: até 13/07/2022 às 08:45h.
8.4 - Abertura das propostas: 13/07/2022 às 08:45h.
8.5 - Início da sessão de disputa de preços: 13/07/2022 às 09:00h.
IX - OBJETO:
9.1. Constitui objeto desta Licitação, a Contratação de empresa para Locação de Software com Plataforma
tecnológica WEB, com Cessão de Direito de Uso, bem como edição, adaptação e criação de versões
derivadas,implantação, manutenção e suporte técnico, visando atender às necessidades do Município de
forma integrada na área de Tributos com Emissão de Nota Fiscal Eletrônica via Webimplantação,
conforme especificações constantes nos Anexos deste Edital.
9.2 - As empresas interessadas, poderão se candidatar, na Licitação objeto deste Edital, à Prestação de Serviços
constantes do Anexo I.
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9.3 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão
advir, ficando facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativas às licitações, sendo
assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.
X - FUNDAMENTO LEGAL
10.1 - A presente Licitação será regida pela Constituição Federal, normas gerais Lei Federal Nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, a Lei nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2015, Decreto
Presidencial nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 005, de
19 de Janeiro de 2019, Decreto Municipal nº 010, de 14 de Março de 2013, Portaria Municipal nº 002, de 13 de
Janeiro de 2022 e demais normas e redações aplicáveis, bem como as cláusulas, condições e anexos deste Edital,
aplicando-se, subsidiariamente, os Princípios de Direito Público, suplementados pelos preceitos de Direito
Privado.
10.2 - As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele
fazem parte integrante.
XI - DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
11.1 - Poderão participar do certame os interessados previamente credenciados perante o Banco o Brasil
(www.bb.com.br), 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, e que atendam aos requisitos de habilitação
previstos neste Edital e seus Anexos.
11.2 - Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas temporariamente de participar
e de licitar com a Administração Pública ou, ainda, as declaradas inidôneas, na forma dos incisos II e III do art.
186 da Lei Estadual nº 9.433/05 ou da Lei Federal nº 8.666/93.
11.3 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar
contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de
nulidade, ressalvadas as exceções legais, conforme Lei nº 10.520/02, Lei Estadual nº 9.433/05 e Lei nº 8.666/93.
11.4 - Cópia deste Edital e seus anexos estarão a partir da data da publicação de seu resumo em Diário Oficial
do Município - https://www.belocampo.ba.gov.br/site/diariooficial à disposição dos interessados, os quais
poderão obtê-lo junto a Divisão de Licitação e Contratos ou na Divisão de Compras na sede desta Prefeitura de
segunda a sexta das 8:30 às 12:00h e no site www.licitacoes-e.com.br. Outras informações sobre a licitação
serão prestadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio na Divisão de Licitações e Contratos, nos mesmos locais e
horários, pelo(s) Telefax 77 - 3437-2939.
XII - CREDENCIAMENTO
12.1 - O credenciamento do LICITANTE será realizado através do Banco do Brasil após a formalização do
pedido e da entrega da documentação necessária;
12.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e senha pessoal intransferíveis, com
validade de 01 (um) ano para acesso às Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br) e funcionará como assinatura
eletrônica, implicando em responsabilidade legal e na presunção de sua capacidade para a realização das
transações inerentes a este pregão eletrônico, validando todos os atos praticados;
12.3 - Os interessados deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por
instrumento público ou particular, com firma reconhecida, acompanhada de RG e CPF do outorgado, atribuindo
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema;
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12.4 - Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia
do respectivo Estatuto, Contrato Social ou Consolidação, acompanhado de RG e CPF do representante legal, no
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura;
12.5 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;
12.6 - Informações complementares sobre credenciamento poderão ser obtidas pelo telefone 0800 729 0500 ou
pelo e-mail: licitações@bb.com.br.
XIII - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
13.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema (www.licitacoes-e.com.br),
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. Obs.: não serão aceitos documentos enviados
através de link de plataformas de compartilhamento de arquivos, será desclassificado o licitante que adotar
esse procedimento.
13.1.1 - Arquivos os quais o pregoeiro e equipe de apoio não conseguir fazer o Download por estarem
corrompidos, serão considerados como não enviados e a empresa será inabilitada, sem prejuízo a
administração, uma vez que, inviabiliza ao pregoeiro a análise dos mesmos, impossibilitando seu
julgamento quanto a legalidade da sua habilitação no certame. Obs.: As licitantes deverão dar preferência
por anexar documentos da Habilitação em arquivos unificados com vários documentos diferentes
reduzindo ao máximo o número de documentos anexados no sistema ou ainda usar a compactação de
vários arquivos no formato Zipfile (.zip). (esta observação de unificação da documentação não será
utilizada como critério de julgamento da licitante, mas é solicitado somente para dar mais praticidade
aos operadores do sistema bem como celeridade às etapas Adjudicação e Homologação dos vencedores
dentro do Sistema).
13.1.2 - Arquivos os quais o pregoeiro e equipe de apoio não conseguir fazer o Download por estarem
corrompidos, serão considerados como não enviados e a empresa será inabilitada, sem prejuízo a
administração, uma vez que, inviabiliza ao pregoeiro a análise dos mesmos, impossibilitando seu
julgamento quanto a legalidade da sua habilitação no certame;
13.1.4 - A proposta de Preços a ser anexada no sistema deve vir devidamente assinada por seu
representante legal ou procurador, e obedecer ao Modelo do Anexo I deste Edital, devendo conter
todas as informações e condições nele presentes, com prazo de validade inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentação, sendo DESCLASSIFICADA a proposta de preços inicial que
não atender a estes critérios.
13.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por
meio de chave de acesso e senha.
13.3 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação,
ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de
2006.
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13.4 - Antes de enviar a proposta comercial em formulário eletrônico, o LICITANTE deverá manifestar em
campo próprio do site www.licitacoes-e.com.br, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação e demais condições previstas neste Edital.
13.5 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
13.6 - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente inseridos no sistema;
13.7 - Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o
que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
13.8 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão
disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
XIV - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA NO SISTEMA
14.1 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes
campos:
14.1.1 - Valor total do item;
14.1.2 - Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de
Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia.
14.2 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
14.3 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos
bens.
14.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.
14.5 - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações
públicas municipais, quando participarem de licitações públicas;
14.5.1 - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração e por parte dos contratados
pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, após o devido processo legal,
gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos
responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
XV - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES.
15.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data,
horário e local indicados neste Edital.
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15.2 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que: não estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem
as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
15.2.1 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.
15.2.2 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.
15.3 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da
fase de lances.
15.4 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
15.5 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
15.6 - O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.
15.7 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as
regras estabelecidas no Edital.
15.8 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último
por ele ofertado e registrado pelo sistema.
15.9 - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá conforme pré-fixado no sistema.
15.10 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o MODO DE DISPUTA “ABERTO”, em
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
15.11 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da
sessão pública.
15.12 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de
lances intermediários.
15.13 - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á
automaticamente.
15.14 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o Pregoeiro,
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da
consecução do melhor preço.
15.15 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser
desconsiderados pelo Pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada ao Banco do Brasil S.A.;
15.15.1 - Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
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15.16 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
15.17 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado.
15.18 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
15.19 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
15.20 - O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.
15.21 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
15.22 - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação do porte da entidade empresarial. O sistema
identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto nº 8.538, de 2015.
15.23 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com
a primeira colocada.
15.24 - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
15.25 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no
prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
15.26 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
15.27 - Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens
de preferência, conforme regulamento.
15.28 - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira
que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.
15.29 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
_______________________________________________________________________________________________
Pregão Eletrônico nº 015/2022 - Pag. 7

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NKNBKO07PMCBMMOCPMVAIW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
30 de Junho de 2022
112 - Ano - Nº 1140

Belo Campo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

15.30 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
15.31 - O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, envie a
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.
15.32 - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
XVI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
16.1 - Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto
à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste
Edital e em seus anexos.
16.2 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado no Anexo I deste Edital (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível, observando-se a regra estabelecida no art. 48, §1º, da Lei nº 8.666/93.
16.2.1 - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando
se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela
ou à totalidade da remuneração.
16.3 - 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 ofertem probabilidade de certeza à
suspeita.
16.4 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema
com, no mínimo, 24(vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
16.5 - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não aceitação da
proposta.
16.5.1 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro em até 24h do recebimento
do pedido de prorrogação.
16.5.2 - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico,
ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
16.6 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
16.7 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando na caixa eletrônica de troca de
mensagens (chat) a nova data e horário para a sua continuidade.
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16.8 - O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em
condições diversas das previstas neste Edital.
16.8.1 - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
16.8.2 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
16.9 - Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte (caso no
Anexo I do Edital constar essa exclusividade), será verificado pelo sistema, em caso de eventual ocorrência do
empate ficto, conforme o previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.
16.10 - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará a habilitação do licitante,
observado o disposto neste Edital.
XVII - DA HABILITAÇÃO.
17.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:
17.1.1 - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
17.1.2 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
17.1.2.1 - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.
17.1.2.2 - O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
17.1.2.3 - A comprovação das consultas previstas nos itens no item 17.1.2 poderá ser feita pela própria
licitante e anexada no sistema juntamente como a documentação de habilitação ao sistema de licitações,
não sendo obrigatório esse procedimento, pois o ato da licitante já enviar estas consultas junto com a
documentação de habilitação, serve apenas como facilitador para o Pregoeiro avaliar de forma mais
rápida a documentação e situação da licitante dando celeridade ao processo de julgamento de habilitação
da licitante.
17.1.3 - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição
de participação.
17.1.4 - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.
17.2 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada em relação à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.
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17.3 - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em
formato digital, via sistema, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas sob pena de inabilitação.
17.4 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação
dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
17.5 - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
17.6 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
17.6.1 - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento
dessas contribuições.
17.7 - Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir,
para fins de habilitação:
17.7.1 - Documentação Jurídica: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual (ou cédula de identidade em se tratando de pessoa
física);
b) Ato constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de
sociedades comerciais;
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados
da documentação mencionada na alínea “b” deste subitem;
d) Ato constitutivo devidamente registrado no cartório de Registros Civis de Pessoas Jurídicas, tratando-se
de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, tratando-se de cooperativa, nos termos de artigo 107 da Lei Federal Nº 5.764, de 16 de
dezembro de 1971, ou empresa, sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade
assim o exigir;
f) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual-MEI, emitido pela Receita Federal do
Brasil, caso o interessado seja um Microempreendedor Individual-MEI.
17.7.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) ou
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à sede ou ao
domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
c) Prova de regularidade de débito com a Fazenda Estadual e Fazenda Municipal quando for o caso, da
sede ou do domicílio da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal do domicílio ou sede da empresa, mediante Certidão
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União expedida pela
Secretaria da Receita;
e) Prova de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social, (INSS), e o Fundo de
Garantia, (FGTS), a Secretaria da Receita Federal;
_______________________________________________________________________________________________
Pregão Eletrônico nº 015/2022 - Pag. 10

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NKNBKO07PMCBMMOCPMVAIW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Belo Campo

Quinta-feira
30 de Junho de 2022
115 - Ano - Nº 1140

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
OBSERVAÇÕES:
1) Portaria MF nº 358 de 05/09/2014 - Dispõe sobre a prova de regularidade fiscal perante a
Fazenda Nacional. A partir do dia 20 de outubro de 2014, as certidões que fazem provam de
Regularidade Fiscal de todos os Tributos Federais, inclusive Contribuições Previdenciárias, tanto no
âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, serão unificadas
em um único documento. A unificação das Certidões Negativas está prevista na Portaria acima;
2) Deve-se prestar atenção que, a PARTIR DE 20/10/2014, se o contribuinte precisar comprovar a
regularidade para com a Fazenda Nacional, ele deve apresentar uma única certidão emitida a partir
dessa data OU, se possuir uma Certidão Previdenciária e uma outra dos demais tributos, emitidas
ANTES de 20/10, mas dentro do prazo de validade, poderá apresenta-las, pois continuarão válidas
dentro do período de vigência nelas indicados; mas se o contribuinte tiver apenas uma delas válida,
terá que emitir a nova CERTIDÃO UNIFICADA.
3) As certidões deverão ser apresentadas dentro do respectivo prazo de validade. Caso não conste
prazo de validade no corpo da certidão, considerar-se-á o prazo de 90 (noventa) dias da data de
emissão.
4) As certidões extraídas da Web somente terão validade se confirmada sua autenticidade pelo
Pregoeiro ou membro de equipe de apoio.
17.7.3 - Qualificação Econômico: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados
na forma da lei, devidamente lançados no livro diário registrado na Junta Comercial do domicílio ou
sede da empresa, que comprovem a situação financeira desta, vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03
(três) meses da data da apresentação da proposta. O licitante apresentará, conforme o caso, publicação
do balanço ou cópia reprográfica das páginas do livro diário onde foram transcritos o balanço e a
demonstração de resultado, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta
Comercial.
17.7.4 - Qualificação Técnica - Será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:
a) Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação (Locação de Sistema e Licença de Uso de Software, nas
áreas do objeto contrato), através da apresentação de pelo menos 01 (um) atestado, fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado.
Obs.: Não serão aceitos os Atestados presentados com assinaturas de pregoeiros e/ou presidentes ou
membros de comissões de licitações, em virtude destes servidores não terem competência legal para
atestarem recebimentos de mercadorias. Também não serão aceitos atestados emitidos por empresas
do mesmo grupo empresarial da Concorrente ou pela própria Concorrente e/ou emitidos por empresas,
das quais participem sócios ou diretores da Concorrente.
b) Prova de possuir em seu quadro permanente ao menos profissional com graduação superior na área de
tecnologia, o qual, se responsabilizará tecnicamente pela equipe apresentada, devidamente reconhecido
pela entidade competente, detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica por execução de serviço
de características semelhantes;
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c) Deverá ser apresentado cópia do currículo, comprovante de graduação através de diploma, e,
comprovante de existência do vínculo empregatício com a empresa licitante;
d) Atestado de Responsabilidade Técnica, declarando que o profissional/empresa contratado executou os
serviços de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que
o desabone.
17.7.5 - Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, de que não
emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos,
ressalvado, se for o caso, o emprego de menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme
modelo constante do Anexo IV deste Edital.
15.7.6 - Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado, de que o
licitante não se encontra suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da
Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta e que é cumpridora de todas as
exigências legais impostas pela legislação vigente e por órgãos regulamentadores, independente de exigência
deste Edital.
15.7.7 - Declaração formal da empresa licitante, que:
a) Dispõe de equipe de atendimento via Cal Center para abertura de chamado de suporte técnico 24hs por
dia, nos 07 dias da semana;
b) Dispõe de equipe técnica para atendimento de chamado no local, no prazo de 24h após a abertura da
ordem;
c) Que implantará os sistemas, converterá os dados e treinará os usuários num prazo de 20 (vinte) dias
corridos;
d) Confirmando a existência de disponibilidade na estrutura de redundância de link, para em caso de
alguma parada a outra redundância continue funcionando e a Administração não descontinuidade.
17.8 - Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME ou EPP), nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006, e para que estas possam gozar dos benefícios previstos nos capítulos V e
VI da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento, manifestação de cumprir plenamente os requisitos
para classificação como tal, nos termos do art. 3º do referido diploma legal, por meio da Declaração de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - Anexo VI.
17.9 - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a
todas as demais exigências do edital.
17.9.1 - A declaração do vencedor acontecerá no momento posterior à fase de habilitação.
17.10 - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa
de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e
trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração
pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
17.11 - A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será
concedido o mesmo prazo para regularização.
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17.12 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a
sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
17.13 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
17.14 - Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação,
haverá nova verificação, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
17.15 - O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da
aplicação das sanções cabíveis.
17.16 - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.
XVIII - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.
18.1 - A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser anexada no Sistema Licitacoes-e no prazo de
até 48 (quarenta e oito) horas a partir do momento que a licitante for Declarada Vencedora no sistema eletrônico
e deverá:
18.1.1 - ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.
18.1.2 - conter a indicação do endereço de e-mail, número de telefones/celulares para contato, banco, número
da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
18.1.3 - conter especificações e características detalhadas dos produtos/serviços cotados, bem como, a
garantia e outros elementos que de forma inequívoca os identifiquem, em consonância com o conteúdo do
Termo de Referência.
18.1.4 - constar de nome e qualificação da pessoa com poderes para assinar contratos com o Município.
18.1.5 - O Descumprimento do prazo de 48 (quarenta e oito) horas terá como consequência a
desclassificação automática da proposta de preços da licitante declarada vencedora.
18.2 - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
18.3 - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor
global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
18.3.1 - Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso
de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
18.4 - A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena
de desclassificação.
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18.5 - A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não
corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
18.6 - As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão
disponíveis na internet, após a homologação.
18.7 - A PROPOSTA READEQUADA ao(s) lance(s) verbai(s) a empresa será feita após a sessão de
licitação, onde serão obedecidos os seguintes critérios:
18.7.1 - Os valores readequados dos itens de cada lote/item, deverá respeitar o percentual de redução
ofertado pela licitante durante a etapa de lances de cada lote/item;
18.7.2 - Nenhum item do lote/item poderá ter preço superior ao da proposta inicial, nem poderá, a empresa
vencedora aplicar o valor da redução em apenas alguns dos itens do lote em detrimento de outros.
18.7.3 - A proposta escrita readequada do vencedor poderá ser menor do que o ofertado na etapa de lances
para o um melhor ajustamento dos valores unitários e totais dos itens de cada lote/item. Mas não poderá ser
maior do que o lance vencedor do lote/item.
XVIX - DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
19.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da licitação, qualquer pessoa poderá
encaminhar pedidos de impugnação ao ato convocatório do Pregão.
19.1.1 - Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos acerca do ato convocatório do Pregão, que
deverá ser encaminhado por escrito em atenção do Pregoeiro.
19.1.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.
19.2 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema,
imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor
19.2 - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação
da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
19.2.1 - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições
de admissibilidade do recurso.
19.2.2 - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência
desse direito.
19.2.3 - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias úteis para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico ou por meio do e-mail licitacoes.belocampoba@gmail.com
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico ou por meio do e-mail licitacoes.belocampoba@gmail.com em outros 03 (três)
dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
19.3 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
_______________________________________________________________________________________________
Pregão Eletrônico nº 015/2022 - Pag. 14

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NKNBKO07PMCBMMOCPMVAIW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Belo Campo

Quinta-feira
30 de Junho de 2022
119 - Ano - Nº 1140

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

19.3 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste
Edital.
19.4 - A falta de manifestação no prazo estabelecido no item 19.2 autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à
licitante vencedora.
19.5 - A decisão do(s) recursos interpostos serão divulgados exclusivamente no Site do Diário Oficial do
Município (https://www.belocampo.ba.gov.br/site/diariooficial), passando a valer para todos os efeitos à partir
da data da publicação.
XX - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.
20.1 - A sessão pública poderá ser reaberta:
20.1.1 - 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.
20.1.2 - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
20.2 - Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
20.2.1 - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, telefone, de acordo
com a fase do procedimento licitatório.
20.2.2 - A convocação feita por e-mail ou telefone dar-se-á de acordo com os dados contidos no Banco do
Brasil e nas informações constantes na Receita Federal, sendo responsabilidade do licitante manter seus
dados cadastrais atualizados.
XXI - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
21.1 - Não havendo manifestação de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à empresa vencedora
para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
21.2 - Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade superior adjudicará o objeto licitado à licitante vencedora, homologando, em seguida, o
procedimento licitatório.
21.3 - A Homologação e a Adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.
XXII - DA CONTRATAÇÃO
22.1 - A Adjudicatária será convocada a assinar o termo de contrato no prazo de até 10 (dez) dias corridos, sob
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 10.520/02 e Lei nº
8.666/93, podendo solicitar sua prorrogação por igual período, por motivo justo e aceito pela Administração,
devendo comparecer à Divisão de Licitações e Contratos, Praça Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade de
Belo Campo, Bahia.
22.2 - Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por sócio que detenha poderes de
administração, apresentando o contrato social e sua alteração, ou procurador com poderes expressos.
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22.3 - Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, é
facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente, examinar e
verificar a aceitabilidade das propostas subseqüentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo
licitante, das condições de habilitação, procedendo à contratação.
22.4 - O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no Anexo V deste Edital e será emitido para o
CNPJ informado na proposta de preços.
22.5 - A Contratada obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões, mediante solicitação, por escrito, nas mesmas
condições deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, Art. 65 da Lei nº
8.666/93.
a) Se por ocasião da formalização do contrato, as Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista da
Adjudicatária estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por
meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os
documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada;
b) Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será
notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a
apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob a pena de a contratação
não se realizar.
22.6 - A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as
atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas,
bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não
caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de
aditamento.
22.7 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a
situação regular de que se trata o item 22.5, alínea (a) ou se recusar a assinar o contrato, serão convocadas as
demais licitantes classificadas para participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da
contratação.
22.7.1 - Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 08 (oito) dias úteis, contados da divulgação
do aviso por publicação no Diário Oficial do Município.
22.8 - O contrato será celebrado com duração de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura, podendo
ser prorrogado por até 48 (quarenta e oito) meses, conforme Art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.
22.7.1 - A Licitante vencedora terá o prazo de até 10 (dez) dias corridos após a publicação da
Homologação do certame no Diário Oficial do Município para se apresentar junto ao Departamento de
Licitações e Contratos para assinatura do instrumento contratual.
XXIII - DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
23.1 - As empresas enquadradas como Micro ou Pequeno Porte, terão todos os direitos e deveres observados
pela lei Complementar 123/06.
23.2 - As empresas enquadradas como Micro ou Pequeno Porte, deverão apresentar uma declaração, conforme
modelo Anexo VII.
XXIV - ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
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24.1 - Deverá ocorrer no dia, hora e local designados no item VIII deste Edital, após concluída a fase de
habilitação, observados os prazos recursais.
XXV - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DOTAÇÃO E PRAZO
25.1 - Os serviços serão medidos nas datas finais de cada período de aferição mensal, incluindo-se na medição
os serviços executados ou quaisquer tarefas mensuráveis, aplicando-se aos mesmos, os preços unitários
constante da Proposta de Preços aprovada nas quantidades ora estipulada, mediante requisição emitida pela
Divisão de Compras ou por outros oficialmente autorizado pela autoridade superior, da seguinte forma:
a) Conforme autorização da Secretaria de Administração, a contratada deverá Promover ativação do
serviço, incluindo instalação, configuração e treinamento de servidores, no prazo máximo de 20 (vinte)
dias corridos a contar da assinatura do contrato;
b) As ordens de serviços poderão ser realizadas via e-mail, fac-simile ou outro meio que a Contratante
achar conveniente. No momento da assinatura do contrato a empresa irá constar o endereço de e-mail
e/ou número fac-simile para a realização dos pedidos, ficando a critério da Contratada o meio de
comunicação mais conveniente para Administração, não podendo, em hipótese alguma a empresa alegar
o não recebimento das Autorizações de Serviços.
25.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final de cada período de
aferição dos serviços, que será realizada mensalmente, quando serão apresentados os respectivos documentos de
medição e faturamento que deverão ser aceitos ou não, em 48 (quarenta e oito) horas, pela Fiscalização da
Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba.
25.3 - O prazo contratual para a prestação dos serviços será de 12 (doze) meses.
25.4 - O prazo contratual estabelecido poderá ser prorrogado dentro da vigência do prazo anterior, na forma
prevista na legislação vigente, limitada a 48 (quarenta e oito) meses, conforme Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores
alterações.
25.5 - A Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba não aceitará recibo como documento fiscal.
25.6 - As despesas dos serviços acima serão cobertos por recursos financeiros oriundos das seguintes dotações:
Dotação orçamentária:
Órgão: 22000 - Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 22001 - Secretaria Municipal de Finanças
Atividade/Projeto: 1.024 - Modernização da Gestão Fiscal
Atividade/Projeto: 1.025 - Premiação - Incentivo a Arrecadação
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
XXVI - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) A CONTRATADA deverá apresentar as Notas Fiscais / Faturas em no mínimo em 02 (duas) vias, e
serão separadas conforme requisições emitidas pelo Departamento de Compras até 02 (dois) dias úteis
antes da data do pagamento;
b) A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, os representantes
legal e técnico, devidamente credenciados, para desempenhar junto à CONTRATANTE, a gestão
contratual, cabendo aos mesmos gerir todas as obrigações legais e técnicas inerentes ao contrato e ainda,
servir de elo constante de ligação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. A qualquer
substituição do gestor contratual, a CONTRATADA deverá comunicar o fato por escrito à
CONTRATANTE, com antecedência mínima de 03 (três) dias corridos;
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c) A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e compromissos
contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, a eles não se vinculando a
CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
d) A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus propostos e/ou empregados, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou
por seus prepostos;
e) A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto deste Contrato,
bem como também dos eventualmente executados por seus subcontratados;
f) A CONTRATADA obriga-se a recompor todo e qualquer serviço condenado pela Fiscalização da
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo final.
A CONTRATADA ainda deverá:
a) Responsabilizar-se pelos danos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo
na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou
acompanhamento pela Contratante;
b) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados e prepostos,
quando nas dependências Contratante, ou em qualquer outro local onde estejam prestando os serviços
objeto desta licitação, devendo adotar as providências que, a respeito, exigir a legislação em vigor;
c) Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execução dos serviços
objeto da licitação, mesmo que para isso outra solução não prevista neste, tenha que ser apresentada,
para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para a Contratante;
d) Responsabilizar-se por todas as despesas com impostos, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais e
contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, salários e
quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução do objeto desta licitação;
e) Pagar, pontualmente, aos seus fornecedores, o valor dos recursos materiais e serviços disponibilizados
nos Fóruns, ficando estabelecido que a Contratante não responde solidária ou subsidiariamente por esses
pagamentos, que são de única e inteira responsabilidade da empresa contratada;
f) Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na legislação
pertinente;
g) Só divulgar informações acerca da prestação dos serviços, objeto desta licitação, que envolva o nome da
Contratante, mediante sua prévia e expressa autorização;
h) Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que envolvam a
Contratada, independentemente de solicitação;
i) Cumprir todas as leis e posturas, Federais, Estaduais e Municipais pertinentes e responsabilizar-se por
todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa;
j) A Contratada obriga-se a executar os serviços ora contratados, no período em se fizer necessário, com
zelo, desempenho e qualidade técnica, necessária a satisfatório a prestação dos referidos serviços,
cabendo a parte contratada dar andamento aos ulteriores atos do processo, até o trânsito em julgado da
sentença, inclusive arcar com todas as custas judiciais referentes aos recursos interpostos;
k) Executar e acompanhar os levantamentos acordados, suas especificações e demais elementos técnicos,
assim como as demais determinações da CONTRATANTE e legislação pertinente;
l) A Contratada se obriga a Contratante, fiel e integral cumprimento dos termos do presente contrato,
respondendo pelos danos e prejuízos que venha a causar à Contratante;
m) Promover ativação do serviço, incluindo instalação, configuração do sistema e treinamento dos
servidores, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos a contar da assinatura do contrato;
n) Administrar e executar todos os contratos, tácitos ou expressos, firmados com terceiros, bem como
responder por todos os efeitos desses contratos perante terceiros e a própria Contratante;
o) Cumprir a legislação trabalhista com relação a seus funcionários, e quando for o caso, com relação a
funcionários de terceiros contratados;
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p) Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos recolhimentos de
tributos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços contratados;
q) Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de
danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como obrigarse por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por
força de lei, relacionadas com o cumprimento do presente contrato;
r) Se houver ação trabalhista envolvendo os serviços prestados, a contratada adotará as providências
necessárias no sentido de preservar a Contratante e de mantê-la a salvo de reivindicações, demandas,
queixas ou representações de qualquer natureza e, não o conseguindo, se houver condenação,
reembolsará a Contratante das importâncias que este tenha sido obrigado a pagar, dentro do prazo
improrrogável de 10 (dez) dias úteis a contar da data do efetivo pagamento;
s) Cumprir, fielmente, as obrigações assumidas, de modo que os serviços contratados se realizem com
esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira responsabilidade;
t) Dispor de equipe de atendimento via Cal Center para abertura de chamado de suporte técnico 24hs por
dia, nos 07 dias da semana;
u) Dispor de equipe técnica para atendimento de chamado no local, no prazo de 24h após a abertura da
ordem;
v) Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XII da Lei nº 8.666/93:
w) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da
Lei 8.666/93.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Diário Oficial do Município, até o
QUINTO DIA ÚTIL do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a
contar da referida assinatura, conforme art.61, §1º da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações;
b) Pagar conforme estabelecido no Edital, as obrigações financeiras decorrentes do presente Contrato, na
integralidade dos seus termos;
c) Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a execução do
objeto contratual, com poderes plenos para gerenciar técnica e administrativamente o mesmo;
d) Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução do fornecimento/prestação dos serviços objeto do contrato.
XXIX - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, DO PRAZO E PRORROGAÇÃO
29.1 - O recebimento dos serviços, objeto desta licitação, obedecerá às normas fixadas das Leis 10.520/02 e
8.666/93, e as demais disposições constantes da Minuta do Contrato Anexo V deste Edital.
29.2 - Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar
todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada,
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.
29.3 - O recebimento será efetuado pelo Servidor da Secretaria de Responsável que receber o serviço, que
realizará verificação da conformidade do objeto com as especificações do edital e quando será emitido TERMO
DE RECEBIMENTO Anexo VI.
29.4 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada de total
responsabilidade na execução do contrato.
XXX - REVOGAÇÃO-ANULAÇÃO
A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos da Lei nº 8.666/93.
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XXXI - RESCISÃO
31.1 - A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as
previstas na Lei nº 8.666/93.
31.2 - A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da contratante nos casos enumerados nas
Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93.
31.3 - Quando a rescisão ocorrer com base com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que
haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.
31.4 - O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº
8.666/93.
XXXII - DAS PENALIDADES
32.1 - Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93, sujeitandose os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida a
prévia e ampla defesa em Processo Administrativo.
32.2 - Ao LICITANTE que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, será aplicada a seguinte sanção, graduada
conforme a gravidade da infração, sem o prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio Processo
Administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório.
32.3 - Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciamento no Cadastro Único
de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba, pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses
quando:
Não celebrar o contrato;
Deixar de entregar documentação exigida para o certame;
Apresentar documentação falsa;
Ensejar o retardamento na execução do objeto;
Não mantiver a proposta de preço;
Falhar ou fraudar na execução do contrato;
Comportar-se de modo inidôneo, desacato o Pregoeiro e aos participantes do certame;
Cometer fraude fiscal;
Entregar produtos com prazo de validade vencida ou em desacordo com as exigências deste Edital;
Entregar produto em desacordo com a nomeclatura do produto e o nome do fabricante contidos na
proposta;
k) Apresentar proposta de produtos que não comercializam.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

32.4 - Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas as seguintes sanções,
graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio Processo
Administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório:
32.4.1 - Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.
32.4.2 - Multa por atraso imotivado da prestação dos serviços objeto do contrato, nos prazos abaixo
definidos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor da compra, em caso de: atraso na entrega superior a 05 (cinco)
dias, desistência da prestação dos serviços;
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b) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura da prestação dos serviços objeto do contrato;
c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha havido o cancelamento da nota de empenho
ou documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura da prestação dos serviços;
d) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho ou documento
correspondente: 20% sobre o valor da fatura da prestação dos serviços objeto do contrato.
32.4.3 - Suspensão nos prazos abaixo definidos:
a) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito
da Administração Pública Municipal;
b) suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o valor do contrato, a depender do prejuízo causado
à Administração Pública Municipal;
c) não atender as especificações técnicas (nomenclatura e marca) e os quantitativos estabelecidos no
contrato: multa de 10% e 20%;
d) paralisar da prestação dos serviços objeto do contrato, sem justa causa e prévia comunicação à
administração: multa de 10% a 20%
32.5 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal quando o
licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas no subitem 32.4.
32.6 - A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal esteja em
vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o
comprimento de penalidades que lhe foi imposta.
32.7 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública Municipal, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e depois de ocorrido o prazo de penalidade aplicada.
32.8 - As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente e no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão
deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio Processo Administrativo, garantida a
ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal de
Administração.
32.9 - Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado deverá recolher a multa
por meio de depósito em Conta Corrente em nome da Prefeitura, ou responderá pela sua diferença a qual será
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, cobrada judicialmente.
32.10 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, e depender do grau da
infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não impedindo
que a Administração rescinda unilateralmente o contrato.
32.11 - Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
após prévio Processo Administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação
administrativa à Contratada, sob pena de multa.
32.12 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido Processo Administrativo, que prevê defesa prévia do
interessado e recurso os prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista do processo.
XXXIII- DOS ANEXOS
33.1 - Integra este Edital, para todos os efeitos de direito:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Anexo I - Modelo de Proposta de Preços;
Anexo II - Modelo de Procuração (credencial);
Anexo III - Declaração de Pleno Conhecimento de Habilitação;
Anexo IV - Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor;
Anexo V - Minuta de Contrato;
Anexo VI - Termo de Recebimento;
Anexo VII - Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
Anexo VIII - Termo de Referência.

XXXIV- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
34.1 - As normas disciplinares desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa respeitada a
igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a
segurança da contratação.
34.2 - A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o Pregoeiro, se
necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
34.3 - O Pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo o registro da
suspensão e a convocação para a continuidade dos mesmos, bem como promover diligências destinadas a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
34.4 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da
documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação
pertinente.
34.5 - Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca de Belo
Campo-Ba, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
34.6 - Da sessão, o sistema gerará Ata Circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes, e estará disponível para consulta no site: www.licitacoese.com.br
34.7 - O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município.
34.8 - Os demais atos pertinentes a esta licitação passíveis de divulgação serão publicados no Diário Oficial do
Município.
34.9 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
34.10 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 01 (um) dia útil à
data fixada para o recebimento das propostas.
34.11 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
34.12 - Os Recursos ou Impugnações deverão ser protocolados pelo Licitante em horário de expediente
comercial (08:00h às 12:00h), junto ao Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba, à
Comissão Permanente de Licitação ou através do endereço licitacoes.belocampoba@gmail.com, sendo
que o licitante, deve entrar em contato com o Pregoeiro através do telefone 77 - 3437-2939 para
confirmação do recebimento do e-mail.
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34.13 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, com observância da legislação
em vigor, as Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013,
Decreto Municipal nº 005, de 19 de Janeiro de 2019 e Portaria Municipal nº 002, de 13 de Janeiro de 2022 e
demais normas e redações aplicáveis.
XXXV - FORO
35.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Belo Campo-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa.
Belo Campo-Ba, 14 de Junho de 2022.

Jesiel Santos Viana
Pregoeiro Municipal
Portaria Municipal nº 002, de 13 de Janeiro de 2022
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA
Objeto: Contratação de empresa para Locação de Software com Plataforma tecnológica WEB, com Cessão de Direito de
Uso, bem como edição, adaptação e criação de versões derivadas,implantação, manutenção e suporte técnico, visando
atender às necessidades do Município de forma integrada na área de Tributos com Emissão de Nota Fiscal Eletrônica via
Webimplantação.

FORNECEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICIPIO:
DATA: 13/07/2022. E-MAIL:

ITEM
01

CNPJ:
CEP:
ESTADO:

Especificação

INSC. EST.:
FONE:
CONTATO:

PREÇO - R$
Unitário
Total

Unid. Quant.

Prestação de serviços técnicos especializados em
Sistemas para Gestão do Executivo Municipal:
MÊS
- Gestão de Tributos
- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e).

12

R$ 1.900,00 R$ 22.800,00

VALOR TOTAL (COM TODOS OS CUSTOS INCLUÍDOS)

R$ 22.800,00

OBS.: Todas os custos e despesas com implantação, configuração inicial e treinamento de servidores da Prefeitura e
demais itens necessários para a prestação dos serviços, estão inclusos nesta proposta de preços.
1 - CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1 - Os Serviços deverão ser prestados no Município de Belo Campo-Ba, devendo os sistemas estarem em pleno
funcionamento no prazo máximo de 20 (vinte) dias após a assinatura do contrato.
2.2 - A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado em desacordo com as especificações e
condições desta Proposta de Preços, do Edital, Termo de Referência e do Contrato, fixando prazo para a regularização.
3 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após atestado a prestação dos Serviços, conforme exigências do
Edital.
A nossa Proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de apresentação da proposta, e ainda
declaramos que estamos cientes e aceitas de forma irrestrita todos os termos previstos no Edital.
Eu,
...................................................................
abaixo
assinado,
representante
da
empresa
............................................................................. declaro ter tomado conhecimento de todas as condições referente à
prestação dos serviços objeto do Pregão Eletrônico nº 015/2022, e assim sendo, me comprometo a prestá-lo
fielmente conforme valores propostos nesta Proposta de Preços apresentada acima, e que já estão neste preço inclusos todas
e quaisquer despesas necessárias para o fiel cumprimento do objeto desta licitação, tais como: Impostos, Tributos, Encargos
e Contribuições Sociais, Fiscais, Parafiscais, Fretes, Seguros e demais despesas inerentes.
____________________________, _____de __________________ de _______.
_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
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Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
ANEXO II
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

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

____________________________, _____de __________________ de _______.

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E
ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto no inc. V do artigo 184 da Lei
Estadual ou Lei nº 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das
sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 186 do mesmo diploma.

____________________________, _____de __________________ de _______.

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, que não empregamos menor
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
( X ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

____________________________, _____de __________________ de _______.

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO Nº
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BELO
CAMPO-BA
E
......................................................................
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça
Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 14.237.333/0001-43,
neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. José Henrique Silva Tigre, doravante denominada
CONTRATANTE e a empresa ................................, pessoa jurídica de direito privado, Inscrito no CNPJ nº
............................, com endereço comercial .................................., Bahia, representado neste ato por pelo(a) o(a)
Sr.(a) ............................., brasileiro(a), casado(a), administrador(a) de empresas, portador(a) da cédula de identidade
nº ............., emitida pela SSP/......., inscrito(a) no CPF sob o n° .................., com endereço na ..................................,
aqui denominada CONTRATADA, com base nas disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas
ulteriores alterações, Lei nº 10.520/02, e no Pregão Eletrônico nº 015/2022, resolvem celebrar o presente Contrato
de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto, a Locação de Software com Plataforma
tecnológica WEB, com Cessão de Direito de Uso, bem como edição, adaptação e criação de versões
derivadas,implantação, manutenção e suporte técnico , visando atender às necessidades do Município de forma
integrada na área de Tributos com Emissão de Nota Fiscal Eletrônica via Webimplantação, conforme
especificações constantes no Edital da Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico nº 015/2022 e seus anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de Prestação de
Serviços.
CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ .................
(..........................................................), devendo o pagamento ocorrer mediante apresentação de Nota Fiscal e Recibo,
após devidamente atestado a prestação dos serviços pela Secretaria Responsável.
CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de 12 (doze) meses, contados
a partir da data de assinatura do presente instrumento, podendo ser prorrogado por igual período, limitado a 48
(quarenta e oito), conforme Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste contrato
correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:
Órgão: ..........................................................
Programa/Atividade: ..........................................................
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia dos serviços será pelo tempo de duração do contrato, indenizando o
contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.
CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das Cláusulas
contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente estipuladas no item
XXXII do instrumento convocatório (DAS PENALIDADES).
CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão,
observadas, para tanto, às disposições da Sessão V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores alterações.
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Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a) CONTRATADO(A)
às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo da Administração Pública
cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por cento) sobre o valor do contrato.
CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará direito a
parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.
CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato independentemente de
transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2022, seus Anexos e a Proposta de Preços da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93 e
ulteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:
Obrigações da Contratante:
a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização a prestação dos serviços e registrar todas as ocorrências e as
deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata
correção das irregularidades apontadas;
c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da
contratada
d) Proporcionar assistência ao pessoal técnico da CONTRATADA facilitando as operações necessárias ao pleno
desenvolvimento das atividades atines ao presente contrato, oferecendo, inclusive, salas, instalações físicas,
equipamentos e materiais para desenvolvimento das atividades realizadas “in loco”;
e) Fornecer as suas expensas todo o material de consumo de expediente necessário à execução dos serviços
contratados neste instrumento;
f) Reconhece na assinatura deste contrato, pleno conhecimento de todos os prazos estabelecidos nas legislações
aplicáveis na regência dos serviços contratados, comprometendo-se a cumpri-los tempestivamente;
g) Além dos valores explicitados neste Contrato, correrão por conta da CONTRATANTE as seguintes despesas
dos consultores e técnicos da CONTRATADA, quando estes se encontrarem a serviço do presente contrato
na sede da Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba ou em viagens, por via aérea ou terrestre: Alimentação;
Hospedagem e Deslocamento.
Obrigações da Contratada:
a) Prestar os serviços objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos informados
pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;
b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos serviços, por qualquer irregularidade constatada;
c) Executar e acompanhar os levantamentos acordados, suas especificações e demais elementos técnicos, assim
como as demais determinações da CONTRATANTE e legislação pertinente;
d) Desempenhar os serviços objeto desse contrato com todo zelo, diligência e honestidade, observada a
legislação vigente, resguardando os interesses da CONTRATANTE, sem prejuízo da dignidade e
independência profissionais;
e) Responsabilizar por todos os documentos a ela entregues pela CONTRATANTE, enquanto permanecerem
sob sua guarda para a consecução dos serviços pactuados, respondendo pelo seu mau uso, perda, extravio ou
inutilização, salvo comprovado caso fortuito ou força maior, mesmo se tal ocorrer por ação ou omissão de
seus prepostos ou quaisquer pessoas que a eles tenham acesso;
f) Fornecer a qualquer tempo (no prazo de até 05 dias úteis após a solicitação), devidamente desbloqueado e de
forma acessível, sem nenhum custo adicional, todo o banco de dados com as informações geradas pela
Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba no(s) sistema(s) contratado(s);
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g) Não assumir nenhuma responsabilidade pelas consequências de informações, declarações ou documentação
inidôneas ou incompletas que lhe forem apresentadas, bem como por omissões próprias da
CONTRATANTE ou decorrentes do desrespeito à orientação prestada;
h) Não se responsabilizar pela documentação entregue fora dos prazos legais;
i) Promover a ativação do serviço, incluindo instalação e configuração, no prazo máximo de 20 (vinte) dias
corridos a contar da assinatura do contrato, conforme autorização da Secretaria de Administração;
j) Atender as Ordens de Prestação de Serviços que serão realizadas em um dos seguintes meios de
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de Prestação
de Serviços:
Endereço de E-mail: ........................................................
Fac-Simile: ...........................
k) Paralisação por falta de pagamento;
l) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população atendida e
a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
m) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93;
n) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei
8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao
Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 015/2022'.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr.
..............................................., ocupante do cargo ..........................................., como representante da Contratante para
Gestão e Fiscalização do presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Belo Campo-Ba, para dirimir qualquer
dúvida.
E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em duas vias de igual teor, na presença de
testemunhas abaixo arroladas.
Belo Campo-Ba, ......... de ..................... de 20......

____________________________
..................................................
Prefeito

____________________________
..................................................
Empresa Contratada

Testemunhas:
________________________
CPF:
________________________
CPF:

_______________________________________________________________________________________________
Pregão Eletrônico nº 015/2022 - Pag. 31

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NKNBKO07PMCBMMOCPMVAIW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
30 de Junho de 2022
136 - Ano - Nº 1140

Belo Campo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
ANEXO VI
TERMO DE RECEBIMENTO
A Secretaria Municipal de ................................, atesta o presente Termo a entrega pela
empresa........................................................, vencedora dos itens da licitação processada na modalidade de
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, de que trata este referido anexo, dos softwares abaixo relacionados,
nas datas ali especificadas, após a verificação do software sendo o mesmo apresentado na proposta de preços e
especificações do Anexo I, deste Edital.

Observações:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

______________________, _____de __________________ de 20_____.

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE
Para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 015/2022, declaro, sob as penas da lei, que a empresa
_______________________________, inscrita no CNPJ nº __________________________, cumpre os
requisitos legais para a qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte estabelecidos pela Lei
Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento
favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto nº 6.204, de 05.09.2007.
Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou
restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora
do certame.

____________________________, _____de __________________ de 20____.

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa

OBSERVAÇÃO:
Esta declaração deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitações, na abertura da sessão quando do
credenciamento dos licitantes.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022
ANEXO XII - TERMO REFERÊNCIA
1.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
O amparo legal encontra-se na lei Federal nº 10.520/2002; Lei Complementar nº 123/2006 e na
lei Complementar nº 147/2014 que altera a lei Complementar nº 123/2006; e subsidiariamente
pela Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores.

2.

OBJETO
Constitui objeto do presente termo de referência a Contratação de empresa para Locação de
Software com Plataforma tecnológica WEB, com Cessão de Direito de Uso, bem como edição,
adaptação e criação de versões derivadas,implantação, manutenção e suporte técnico, visando
atender às necessidades do Município de forma integrada na área de Tributos com Emissão de
Nota Fiscal Eletrônica via Webimplantação, bem como serviços correlatos, com as
características discriminadas neste Termo de Referência.

3. CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS OBRIGATÓRIAS DOS SISTEMAS
3.1.
Sistema multiusuário, com arquitetura cliente/servidor;
3.2.
Os sistemas deverão utilizar sistema gerenciador de banco de dados, sendo que não será aceito
Gerenciador de Banco de Dados dos quais não se tenha garantia de continuidade no mercado,
garantia de assistência técnica pelo desenvolvedor, ou ainda impossibilidade jurídica de
ressarcimento por danos causados pelo seu mau funcionamento;
3.3.
Os sistemas/módulos deverão permitir abrir mais de uma opção do menu principal,
simultaneamente, sem a necessidade de se fazer novo acesso ao sistema. Por exemplo, manter
aberto ao mesmo tempo cadastros e relatórios distintos;
3.4.
Os sistemas deverão estar baseados no conceito de transações, mantendo a integridade dos
dados em caso de queda de energia e/ou falha de software/hardware;
3.5.
Os relatórios apresentados deverão estar no formato gráfico, para serem impressos em impressoras
laser, permitindo a visualização dos relatórios em tela; salvá-los em arquivos para posterior
impressão e em arquivo PDF com a possibilidade de assinar digitalmente;
3.6.
Auto atualização através da rede local, com definição de vários repositórios de acesso;
3.7.
Configurar os usuários que poderão executar a atualização;
3.8.
Impossibilitar o acesso ao sistema no caso de erro durante a atualização até que seja solucionado;
3.9.
Possuir relatórios das atualizações efetuadas;
3.10. Deverá suportar múltiplos usuários acessando e manipulando dados simultaneamente;
3.11. Deverá apresentar requisitos de segurança, tais como níveis de restrições por senhas e uso de
criptografia e rotinas de Backup;
3.12. Toda atualização de dados deve ser realizada de forma on-line em tempo real, utilizando ainternet
como meio de acesso;
3.13. Os softwares devem permitir que sejam realizadas auditorias, e gerenciamento de acessos.
4.

4.1.

CARACTERÍSTICAS OBRIGATÓRIAS DOS SISTEMAS
Os Sistemas e módulos deverão obrigatoriamente possuir ferramentas que permitam as seguintes
funcionalidades:
Ser em língua portuguesa do Brasil;
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4.2.
4.3.
4.4.

4.5.
4.6.
4.7.
A.
B.
C.
D.
E.
4.8.

4.9.
4.10.
4.11.
4.12.

4.13.

4.14.
5.
5.1.
5.2.

5.3.

Possuir base de suporte técnico e manutenção instalada no Brasil;
Sistema multiplataforma (Linux e Windows) com banco de dados relacional open source (Software
Livre). Não serão admitidos sistemas que façam uso de bancos de dados proprietários;
Os módulos do sistema deverão funcionar em ambiente WEB, rodando em rede com servidores e
estações de trabalho, com Banco de Dados Relacional padrão SQL que permita procedimentos
armazenados, gatilhos de ações, replicação de dados, integridade referencial;
Fornecer mensalmente uma cópia da base de dados ou quando for solicitado;
Controle de acesso por unidades orçamentárias, permitindo acesso aos dados exclusivos da
unidade cadastrada;
Permitir o agendamento de tarefas para a execução de scripts com parâmetros pré-definidos pelo
usuário, possibilitando:
Gerar consultas e processamento de arquivos;
Execução de uma lista de scripts;
Gerenciamento de todas as agendas centralizado;
Conexão com mais de um banco de dados;
Agendar a execução na inicialização da sessão do usuário.
Permitir criar consultas com a finalidade de “Alerta”, que só irão disparar um determinado e-mail
se tal situação ocorrer. Por exemplo: criar uma consulta para o sistema da contabilidade onde
será enviado um e-mail caso o limite de gastos com o pessoal seja ultrapassado;
Permitir gerar os arquivos em formato PDF.
Permitir obrigatoriamente a integração de dados, automaticamente e em tempo real entre os
sistemas;
Totalmente adequado com a Lei 4.320/64 e a Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000;
Deverá prover efetivo controle de acesso ao aplicativo através do uso de senhas. Permitir o
controle de senhas para acesso ao sistema, garantindo que o armazenamento das mesmas seja feito
de forma criptografado em nível do banco de dados. Prover controle de restrição de acesso às
funções da aplicação WEB através do uso de senhas, disponibilizando recurso de dupla
custódia utilizando o conceito de usuário autorizador, em qualquer função, selecionada a critério
do usuário cadastrador;
Gerenciar as políticas de acesso individualizadas por usuário ou grupo de usuários, de modo que,
em telas de manutenção e entrada de dados, seja possível atribuir por usuário as permissões para
Gravar, consultar e Excluir dados, de modo que possa ser atribuída uma única ou todas as
permissões, considerando que a quantidade de acessos e atribuições serão definidos pelo órgão
contratante;
Geração de todos os arquivos para o Tribunal de Contas do Município.
REQUISITOS GERAIS
Todos os requisitos das funcionalidades dos softwares pretendidos pela administração, constantes
neste Termo de Referência, são totalmente obrigatórios, sob pena de desclassificação;
O licitante vencedor provisório, entre a fase competitiva de lances verbais e a eventual
homologação do resultado, deverá submeter, no ato do certame, os softwares para verificação de
compatibilidade do sistema apresentado pelo interessado, nestes termos, constando se há o
atendimento das exigências conforme o termo de referência previsto neste edital sob pena de
desclassificação;
Na presença de todos os interessados, os softwares serão analisados por técnico(s), assim
designado(s) pela administração, que emitirá Laudo aprovando ou reprovando o uso dos
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5.4.
5.5.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

6.7.

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

softwares, evidenciando os motivos que fizeram a aprovação ou reprovação e o encaminhará ao
Pregoeiro para: se reprovados, convocação dos licitantes remanescentes para que apresente seus
softwares;
Se reprovados, convocação dos licitantes remanescentes para que apresente seus softwares dentro
do prazo previsto no edital, contados desta nova convocação;
Se aprovados, abertura de prazo para manifestação dos interessados, cuja manifestação será feita
apenas no que se refiram aos critérios técnicos do programa em atendimento ao quanto previsto no
Edital.
METODOLOGIA DOS SERVIÇOS
O sistema não possuirá nenhum arquivo executável em suas estações, sendo vedado o uso de
arquivos executáveis para acessar o sistema, ou parte do mesmo. O sistema disponibilizará acesso
através da plataforma WEB em 100% das rotinas definidas por este instrumento, através de
qualquer navegador de acesso à internet;
O sistema não poderá conter arquivos denominados “clients”, em suas estações. O único protocolo
de comunicação a ser aceito será ser o “http” com certificado de segurança SSL comumente usado
denominado “https”;
O sistema não poderá em hipótese alguma limitar o número de usuários no Cadastro de Usuários,
nem limitar ou travar o acesso de usuários nos módulos contratados pertinentes ao Termo de
Referência, ao não ser que o órgão contratante defina suas regras de acesso e utilização mediante o
Cadastro de Usuários, com suas restrições de acessos concernente a função do utilizador dos
módulos;
A solução deverá contar com a instalação simultânea em mais de 01 (um) Data Center, que
forneçam um ambiente seguro, controlado, com redundâncias de equipamentos, sendo estes de
última geração e monitorado 24 (vinte e quatro) horas por dia, 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias por ano. Os dados armazenados no sistema terão de ser replicados em localização física de
tal forma que mesmo que um dos Data Center seja destruído a integridade do sistema deve ser
preservada;
Monitoramento 24 (vinte e quatro) horas por dia 07 (sete) dias por semana, para disponibilidade
dos serviços web e do link;
As informações constantes do banco de dados serão de propriedade exclusiva do Município, não
podendo ser, sobre nenhuma hipótese, utilizadas para outro fim que não os de interesse da
contratante, sob pena de responsabilidade civil e criminal;
O sistema deverá escalar os recursos de processamento dinamicamente de acordo com o volume
de transações e prover alta disponibilidade. Com essa infraestrutura, o Sistema deverá atender
pequenos, médios ou grandes volumes de informação ou dados, podendo escalar elasticamente de
maneira a atender um número extremo de usuários sem sacrifício de performance.
REQUISITOS DE SUPORTE
Deverá ser fornecida pela desenvolvedora do sistema, suporte a todos os componentes de
software, inclusive novas atualizações, durante o período de vigência do contrato;
Deverá ser fornecida pela desenvolvedora do sistema, suporte telefônico durante horário comercial
brasileiro, em português através de telefone fixo e celulares;
Deverá ser fornecida pela desenvolvedora do sistema, deverá disponibilizar sua base de
informação através de site na internet;
Deverá ser fornecida pela desenvolvedora do sistema, suporte on-line via Web (Help-Desk),
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disponível durante expediente e funcionamento do Município, com suas respectivas secretarias e
setores.
8. LICENÇAS E VERSÕES
8.1.
Serão adquiridas licenças que devem ser definidas com base no perfil de utilização das
ferramentas, sendo:
8.2.
Usuários com perfil de Operador, com restrições especificas de acesso definidas pelo
administrador;
8.3.
Usuários com perfil de administração de toda a solução, contemplando a gerência do ambiente de
segurança e auditoria.
9. MÓDULOS DO SISTEMA:
9.1. Requisitos Comuns dos Softwares
Todos os softwares contidos no Termo de Referência, objeto desta licitação deverão atender
obrigatoriamente, aos seguintes requisitos:
TÍTULO
MULTIUSUÁRIO
SEGURANÇA DAS
INFORMAÇÕES
AUDITORIA DE
DADOS
9.2.

1.
2.

DESCRIÇÃO
Deve suportar múltiplos usuários acessando e manipulando dados
simultaneamente.
Apresentar requisitos de segurança, tais como níveis de restrições
por senhas euso de criptografia. Rotinas de Backup.
Os softwares devem permitir que sejam realizadas auditorias, e
gerenciamento de acessos.

SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA:
A solução integrada e informatizada para gestão administrativa deverá ser adaptável à estrutura
específica do órgão contratante, estar em conformidade com a legislação pública com as
características discriminadas neste Termo de Referência, a serem licitados por lotes, são descritos
abaixo:
Gestão Tributária;
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Eletrônica - NTS-e
9.2.1. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:
Os sistemas licitados deverão contemplar todos os requisitos técnicos/rotinas a seguir descritos:

Item
1
2
3
4
5
6
7
8

1 - GESTÃO TRIBUTÁRIA
Descrição
Permitir que alguns usuários na rotina de alteração de cadastro tenham acesso a determinados campos e
outros usuários não, devido as funções diferentes de secretarias diferentes
Permitir incluir proprietários e coproprietários, quando o imóvel pertencer a mais de um contribuinte,
identificando o percentual de cada proprietário
Possui rotina de aviso ao operador(assim que efetuar login) sobre a quantidade de parcelamentos, que
estão com 3 ou mais parcelas vencidas.
Permitir o preenchimento dos confrontantes do imóvel (Lado Direito, Lado Esquerdo e Fundos)
Permitir anexar fotos e imagens ao imóvel (uma ou várias imagens)
Permitir anexar documentos digitalizados, como escrituras, contratos e documentos dos proprietários
(um ou vários documentos)
Permitir cadastrar restrições ao imóvel, identificando as mesmas
Permitir cadastrar dados do titulo do imóvel para emissão dos titulos de propriedade
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9

10

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Permitir cadastrar os loteamentos e condomínios existentes no Município, com a possibilidade de
anexar documentos (plantas, projetos, etc)
Permitir cadastrar todos os Logradouros existentes no Município, com integração com o código dos
correios, nome anterior, anexar documentos (Lei/Decretos de criação dos logradouros) e suas
faixas/seções que identificam as características, bairros, localidades onde estão situados e o valor de
cada parte do logradouro
Possui aplicativo móvel de Recadastramento dos imóveis dos coletores de dados (Tablet) utilizados
pelos fiscais para verificação presencial dos imóveis. On- line e off-line.
Possuir rotinas de consulta para localizar imóveis já cadastrados, por vários campos, como inscrição
Imobiliária, Nome Contribuinte, Nome do logradouro, Número de Porta, Loteamento, Bairro, CPF ou
CNPJ, Quadra, Lote, Inscrição Anterior
Imprimir espelho do cadastro do imóvel com todos os dados existentes
Imprimir histórico de áreas edificadas do imóvel, com a área existente em cada exercício
Possuir LOG de Alterações efetuadas no cadastro do imóvel, indicando data e hora da alteração,
usuário que efetuou a alteração e qual computador utilizado
Permitir imprimir extrato somente de Débitos em Aberto
Permitir
imprimir
extrato
com
todos
os
Lançamentos
(Débitos/Pagamentos/Isenções/parcelamento/prescrito)
Permitir selecionar os tributos desejados no extrato
Permitir selecionar os exercícios desejados no extrato
Gerar DAM (Documento de Arrecadação Municipal) em cota única com a possibilidade de emitir
todos os débitos ou selecionar os débitos desejados em aberto do imóvel em único DAM – Em caso de
existir REFIS ou Lei que conceda benefícios ao contribuinte, trazer isto de forma automática sem a
interferência do atendente
Permitir parcelar todos os débitos ou selecionar os débitos desejados, permitindo identificar o
contribuinte que está efetuando o parcelamento além do proprietário. Em caso de existir REFIS ou Lei
que conceda benefícios ao contribuinte, trazer isto de forma automática sem a interferência do
atendente
Permitir imprimir o termo de Confissão de Dívida para assinatura do Contribuinte
Bloquear de forma automática os parcelamentos que não atingirem o valor mínimo de parcelamento
estipulado pela Lei Municipal
Permitir o reparcelamento de parcelamentos antigos
Permitir consultar e imprimir a simulação de um parcelamento antes de qualquer gravação em banco
de dados
Permitir emitir Certidão Negativa de Débitos (Verificar automaticamente no sistema, sem interferência
do atendente a inexistência de débitos do imóvel)
Permitir emitir Certidão Positiva de Débitos (Verificar automaticamente no sistema, sem interferência
do atendente a existência de débitos do imóvel)
Permitir emitir Certidão Positiva com Efeito de Negativa (Verificar automaticamente no sistema, sem
interferência do atendente a existência de débitos, que deverão estar obrigatoriamente parcelados ou
em suspensão por ordem judicial ou recurso do contribuinte)
Permitir emitir o IPTU do exercício em Cota Única - Quando a data limite de pagamento já tiver
expirado, retirar automaticamente o desconto e aplicar os reajustes previstos na Lei Municipal
Permitir emitir o IPTU do exercício em Parcelamentos - Quando a data limite de pagamento já tiver
expirado, aplicar os reajustes previstos na Lei Municipal
Permitir alterar a situação de algum IPTU emitido (Cancelar, Prescrever, Anistiar, Isentar, Imunizar,
Suspender, Remir ou Dação em Pagamento) informando o motivo, número e data do processo e texto
explicativo em observações), podendo identificar posteriormente qual usuário efetuou esta operação
Permitir restaurar a situação de algum IPTU que tenha sido cancelado ou alguma outra situação,
informando o motivo, número e data do processo e texto explicativo em observações
Permitir emitir a Taxa de Coleta de Lixo do exercício em Cota Única - Quando a data limite de

_______________________________________________________________________________________________
Pregão Eletrônico nº 015/2022 - Pag. 38

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NKNBKO07PMCBMMOCPMVAIW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Belo Campo

Quinta-feira
30 de Junho de 2022
143 - Ano - Nº 1140

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

34

35

36

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

51
52
53
54
55
56
57
58

pagamento já tiver expirado, retirar automaticamente o desconto e aplicar as atualizações monetárias
previstas na Lei Municipal.
Permitir emitir a Taxa de Coleta de Lixo do exercício em Parcelamentos - Quando a data limite de
pagamento já tiver expirado, aplicar os reajustes previstos na Lei Municipal
Permitir alterar a situação de alguma Taxa de Coleta de Lixo emitida (Cancelar, Prescrever, Anistiar,
Isentar, Imunizar, Suspender, Remir ou Dação em Pagamento) informando o motivo, número e data do
processo e texto explicativo em observações), podendo identificar posteriormente qual usuário efetuou
esta operação
Permitir restaurar a situação de alguma Taxa de Coleta de Lixo que tenha sido cancelado ou alguma
outra situação, informando o motivo, número e data do processo e texto explicativo em observações
Permitir emitir o ITIV para os imóveis Urbanos (Existentes no cadastro de Imóveis), utilizando a base
de cálculo do Valor Venal do Imóvel, e confrontando com o valor venal da transação, incluir as
subunidades dos imóveis quando existir mais de uma unidade cadastrada no mesmo lote e ser objeto do
mesmo ITIV
Permitir emitir o ITIV para os imóveis Rurais ou não existentes no cadastro de imóveis,
Permitir informar os dados dos cônjuges do adquirente e transmitente.
Imprimir a Guia de Transferência para o cartório
Possibilitar na emissão do ITIV informar se haverá ou não transferência automática do proprietário do
imóvel ao quitar o DAM de ITIV
Permitir emitir taxas vinculadas ao imóvel, como taxas de declarações, Certidões, desmembramento ou
amembramento, retirada de entulho e galhas do imóvel
Permitir reimprimir taxas já emitidas e caso esteja vencida aplicar automaticamente os reajustes
previstos na Lei Municipal
Permitir alterar a situação de alguma taxa emitida (Cancelar, Prescrever, Anistiar,
Isentar, Imunizar, Suspender, Remir ou Dação em Pagamento) informando o motivo, número e data do
processo e texto explicativo em observações), podendo identificar posteriormente qual usuário efetuou
esta operação
Permitir consultar os exercícios com lançamentos em Dívida Ativa ou débitos de exercícios anteriores,
indicando a situação do débito (aberto, pago, isento, parcelado ou prescrito
Permitir consultar os dados do lançamento de cada exercício, (parcelas pagas ou em aberto, dados do
cálculo e dados de pagamento quando houver)
Possibilitar lançamento de débitos de IPTU de exercícios anteriores no caso de imóveis que não
estavam incluídos no cadastro de imóvel naquele exercício
Possibilitar recalcular de IPTU de exercícios anteriores quando houver constatação posterior de
alterações no imóvel
Permitir alterar a situação de Débito (Cancelar, Prescrever, Anistiar, Isentar, Imunizar, Suspender,
Remir ou Dação em Pagamento) informando o motivo, número e data do processo e texto explicativo
em observações), podendo identificar posteriormente qual usuário efetuou esta operação
Permitir calcular um IPTU quando lançado ou um novo imóvel ou subunidade em algum imóvel
existente, gravando os dados utilizados para chegar ao valor do IPTU, como área do terreno e da
construção, valor de m2 de logradouro e da construção
Permitir recalcular um IPTU já lançado e que sofreu alguma alteração no imóvel, gravando os valores
anteriores do cálculo.
Permitir identificar o usuário e o computador utilizado para fazer o cálculo ou o recálculo do IPTU
Rotina para cancelar uma inscrição Imobiliária
Rotina para Transferir Imóvel – Permitindo cadastrar o motivo da Transferência e mantendo a cadeia
sucessória do imóvel, para os casos em que a transferência não se dá de forma automática através do
pagamento do ITBI, como casos de doações
Rotina para Emissão de documentos diversos relacionados ao imóvel
Possuir um cadastro de tipos de documentos onde se pode definir um texto padrão para aquele
documento e titulo do documento.
Emitir o documento selecionando o tipo que deseja de acordo com tabela cadastrada permitindo inserir
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dados no texto predefinido e incluir número do processo, quando necessário, identificando o usuário e
computador que emitiu o documento
Permitir cancelar um documento emitido, informando motivo, data e número do processo e texto
explicativo do cancelamento, identificando também quem cancelou e qual computador utilizado
Permitir restaurar um documento cancelado, informando motivo, data e número do processo e texto
explicativo do cancelamento, identificando também quem cancelou e qual computador utilizado
Permitir que este documento seja confirmado a autenticidade dele através do site da prefeitura
Rotina para emissão de Alvarás de Construção e Habite-se integrado ao cadastro do imóvel.
Permitir cadastrar uma construção ou projeto para a posterior emissão do alvará de construção e habitese, sendo obrigatório existir os seguintes campos no cadastro: Responsável pelo Projeto e Responsável
pela Execução do Projeto, número do processo e data da aprovação do processo, número da ART, tipo
e característica da obra, data de início e data prevista para término da obra, área total, área anterior,
área comercial e área residencial, cômodos do imóvel e anexos da construção.
Emitir o alvará de construção informando o período de validade e observação
Permitir verificar a autenticidade do alvará de construção no site da prefeitura
Emitir o alvará de habite-se informando o responsável técnico pelo habite-se e se é parcial ou total e
qual a área liberada
Permitir verificar a autenticidade do habite-se no site da prefeitura
Rotina para embargos de imóvel
Permitir cadastrar o embargo do imóvel, informando os seguintes campos auditor/fiscal responsável
pelo embargo, data do embargo, número e data do processo, motivo e a ação fiscal, dispositivos
infringidos e observações
Possibilitar retirar o embargo, informando o motivo, data e observações do desembargo
Bloquear automaticamente a emissão de Certidões e documentos aos imóveis com embargo
Indicar que o imóvel está embargado na tela de consulta do imóvel
Rotina para incluir um novo imóvel a partir da cópia dos dados de um já existente
Permitir controlar a visualização de imóveis por usuários, possibilitando a ocultação de todas as
informações de um determinado imóvel nas telas e relatórios conforme as permissões do usuário
logado
Rotina de Inclusão/Alteração/Exclusão/Consulta das Empresas/autônomos – Necessário atender
(Boletim de Atividade Econômicas) existentes no município, e atender a todos os campos existentes
hoje no cadastro
Permitir que alguns usuários, na rotina de alteração de cadastro, tenham acesso a determinados campos
outros usuários não, devido as funções diferentes de secretarias diferentes
Permitir definir qual o enquadramento tributário da empresa/autônomo – MEI – ME – EPP – EIRELLI
– AUTONOMO ou NORMAL
Permitir vincular a um imóvel a empresa/autônomo – verificando se a atividade do imóvel é de uso
comercial ou residencial
Permitir utilizar o endereço da empresa como sendo urbano (imóveis urbanos cadastrados) e Rural para
os que estão na zona rural
Informar número do processo de Viabilidade técnica do sistema do sistema JUCESE - SE
Permitir incluir sócios com a cotas de participação de cada um e retirar ele quando sair da sociedade
Permitir informar as atividades CNAE, principal e secundárias
Permitir informar a atividade para cálculo de TLF
Permitir informar a atividade para cálculo da Vigilância Sanitária e responsável técnico
Permitir informar o contador responsável pela empresa
Permitir informar o horário de funcionamento para o caso de funcionar em horários especiais
Permitir anexar documentos digitalizados a empresa, como contrato social, documentos dos sócios,
procurações
Permitir fazer consultas as empresas já cadastradas por vários campos, como Nome/Razão Social,
Nome Fantasia, Atividade, Endereço, CPF, CNPJ
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Permitir imprimir ficha de cadastro da empresa com todas as informações do cadastro
Possuir LOG de Alterações efetuadas no cadastro do imóvel, indicando data e hora da alteração,
usuário que efetuou a alteração e qual computador utilizado
Rotinas para incluir as tabelas de TLF, TFF, ISS
Rotinas para incluir as tabelas de CNAE- Indicando se Exige Vistoria do Meio Ambiente, Vigilância
Sanitária e Corpo de Bombeiros e o GRAU DE RISCO de cada atividade (Pequeno, Medio, Alto ou
nenhum)
Rotinas para importar o arquivo da Receita Federal do Simples Nacional – com a execução de rotinas
de avaliação das empresas para deferir ou não a adesão ao simples nacional
Permitir imprimir extrato com Todos os Lançamentos (Débitos/Pagamentos/Isenções)
Permitir selecionar os tributos desejados no extrato
Permitir selecionar os exercícios desejados no extrato
Gerar DAM (Documento de Arrecadação Municipal) em cota única com a possibilidade de emitir
todos os débitos ou selecionar os débitos desejados em aberto do imóvel em único DAM – Em caso de
existir REFIS ou Lei que conceda benefícios ao contribuinte, trazer isto de forma automática sem a
interferência do atendente
Permitir parcelar todos os débitos ou selecionar os débitos desejados, permitindo identificar o
contribuinte que está efetuando o parcelamento além do proprietário, Em caso de existir REFIS ou Lei
que conceda benefícios ao contribuinte, trazer isto de forma automática sem a interferência do
atendente
Permitir imprimir o termo de Confissão de Dívida para assinatura do Contribuinte
Bloquear de forma automática os parcelamentos que não atingir o valor mínimo de parcelamento
estipulado pela Lei Municipal
Permitir o reparcelamento de parcelamentos antigos
Permitir consultar e imprimir a simulação de um parcelamento antes de qualquer gravação em banco
de dados
Permitir emitir Certidão Negativa de Débitos (Verificar automaticamente no sistema, sem interferência
do atendente a inexistência de débitos da empresa)
Permitir emitir Certidão Positiva de Débitos (Verificar automaticamente no sistema, sem interferência
do atendente a existência de débitos da empresa)
Permitir emitir Certidão Positiva com Efeito de Negativa (Verificar automaticamente no sistema, sem
interferência do atendente a existência de débitos, que deverão estar obrigatoriamente parcelados ou
em suspensão por ordem judicial ou recurso do contribuinte)
Permitir emitir Certidão de Baixa (Encerramento das atividades)
Permitir emitir Certidão de Suspensão (Suspensão temporária da s atividades)
Rotina para Gerenciamento do ISS do Exercício – Integrado ao módulo de nota fiscal eletrônica
Permitir consultar o tipo de ISS – Homologado, Simples Nacional, Retido na Fonte / Substituto
tributário
Permitir alterar a situação de algum ISS emitido (Cancelar, Prescrever, Anistiar, Isentar, Imunizar,
Suspender, Remir ou Dação em Pagamento) informando o motivo, número e data do processo e texto
explicativo em observações), podendo identificar posteriormente qual usuário efetuou esta operação
Permitir consultar os lançamentos de ISS efetuados no módulo de Nota Fiscal Eletrônica e débitos
anteriores, bem como sua situação, (Pago, parcelado, cancelado, prescrito)
Calcular a TFF do exercício utilizando a tabela definida no código tributário
Emitir a TFF em Cota única atualizando automaticamente caso esteja vencida
Emitir a TFF em Parcelas atualizando automaticamente caso esteja vencida
Recalcular a TFF no caso de alteração de Atividade ou área
Permitir alterar a situação de alguma TFF emitida (Cancelar, Prescrever, Anistiar, Isentar, Imunizar,
Suspender, Remir ou Dação em Pagamento) informando o motivo, número e data do processo e texto
explicativo em observações), podendo identificar posteriormente qual usuário efetuou esta operação
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Rotina para emissão da TLLF – Taxa Localização, Licença e Funcionamento
Calcular a TLLF do exercício utilizando a tabela definida no código tributário
Emitir a TLLF em Cota única, atualizando automaticamente caso esteja vencida
Emitir a TLLF em Parcelas, atualizando automaticamente caso esteja vencida
Recalcular a TLLF no caso de alteração de Atividade ou área
Permitir alterar a situação de alguma TLLF emitida (Cancelar, Prescrever, Anistiar, Isentar, Imunizar,
Suspender, Remir ou Dação em Pagamento) informando o motivo, número e data do processo e texto
explicativo em observações), podendo identificar posteriormente qual usuário efetuou esta operação
Permitir emitir Taxas Diversas vinculadas a empresa como taxas de declarações, Certidões, baixa, etc
Permitir reimprimir taxas já emitidas e caso esteja vencida aplicar automaticamente as correções
previstas na Lei Municipal
Permitir alterar a situação de Taxas Diversas emitidas (Cancelar, Prescrever, Anistiar, Isentar,
Imunizar, Suspender, Remir ou Dação em Pagamento) informando o motivo, número e data do
processo e texto explicativo em observações), podendo identificar posteriormente qual usuário efetuou
esta operação
Calcular emitir Taxas da Vigilância Sanitária do exercício utilizando a tabela definida no código de
Vigilância Sanitária
Emitir a taxa da Vigilância Sanitária atualizando automaticamente caso esteja vencida
Permitir alterar a situação de alguma Taxa emitida (Cancelar, Prescrever, Anistiar, Isentar, Imunizar,
Suspender, Remir ou Dação em Pagamento) informando o motivo, número e data do processo e texto
explicativo em observações), podendo identificar posteriormente qual usuário efetuou esta operação
Permitir consultar os exercícios com lançamentos em Dívida Ativa ou débitos de exercícios anteriores,
indicando a situação do débito (aberto, pago, isento, parcelado ou prescrito
Permitir consultar os dados do lançamento de cada exercício, exercício, (parcelas pagas ou em aberto,
dados do cálculo e dados de pagamento quando houver)
Lançar débitos de ISS e TAC exercícios anteriores no caso de empresas que não estavam incluídos no
cadastro de imóvel naquele exercício
Permitir recalcular ISS e TAC de exercícios anteriores
Permitir alterar a situação de Débito (Cancelar, Prescrever, Anistiar, Isentar, Imunizar, Suspender,
Remir ou Dação em Pagamento) informando o motivo, número e data do processo e texto explicativo
em observações), podendo identificar posteriormente qual usuário efetuou esta operação
Emitir Alvará de localização e Funcionamento – Provisório
Emitir Alvará de localização e Funcionamento – Definitivo
Permitir emitir/verificar a autenticidade do alvará de funcionamento no site da Prefeitura
Emitir Alvará de localização e Funcionamento Vigilância Sanitária
Permitir emitir/verificar a autenticidade do alvará da Vigilância Sanitária no site da Prefeitura
Rotina para emissão de cartão CGA – Conforme lay-out existente na Prefeitura
Rotina para Emissão de documentos diversos relacionados a empresa – Mantendo os documentos
salvos e com possibilidade de consultar a autenticidade deles através do site da prefeitura.
Rotina para Cadastro de Veículos – possibilidade de emitir os alvarás relacionados a Veículos, como
taxi e Lotação
Permitir cadastrar o embargo da empresa, informando os seguintes campos auditor/fiscal responsável
pelo embargo, data do embargo, número e data do processo, motivo e a ação fiscal, dispositivos
infringidos e observações
Possibilitar retirar o embargo de empresa, informando o motivo, data e observações do desembargo
Bloquear automaticamente a emissão de Certidões e documentos para as empresas com embargo
Indicar que a empresa está embargada na tela de consulta de empresas
Rotina de Inclusão/Alteração/Exclusão/Consulta dos Contribuintes – Pessoa Física e Pessoa Jurídica
Permitir cadastro de Pessoas Físicas – Obrigatório o preenchimento dos campos, CPF, Nome,
Logradouro, Numero, Bairro,
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Permitir cadastro de Pessoas Jurídicas – Obrigatório o preenchimento dos campos, CNPJ, Nome,
Logradouro, Numero, Bairro,
Não permitir incluir mais de um contribuinte com o mesmo CPF ou CNPJ – bloqueio automático do
sistema
Permitir anexar documentos digitalizados,
Permitir capturar uma foto do contribuinte na hora do cadastro através da câmara do computador
Possuir LOG de Alterações efetuadas no cadastro do contribuinte indicando data e hora da alteração,
usuário que efetuou a alteração e qual computador utilizado
Possibilitar emissão de extrato com listagem de todos os débitos do Contribuinte, sejam eles de
Imóveis, empresas ou do próprio contribuinte, separando os débitos por Tributo e por Imóvel. No caso
de vários imóveis listar separando e totalizando por imóvel. No caso de empresas imprimir da mesma
forma, se houver mais de uma empresa, listar e totalizar por empresa.
Permitir imprimir extrato somente de Débitos
Permitir imprimir extrato com Todos os Lançamentos (Débitos/Pagamentos/Isenções) do contribuinte
Permitir selecionar os tributos desejados no extrato
Permitir selecionar os exercícios desejados no extrato
Permitir agrupar ou parcelar os débitos existentes de todos os imóveis e empresas do o contribuinte,
podendo ter todos os tributos no mesmo DAM, pode ser total do débito ou parcial, (selecionar alguns
imóveis ou empresas)
Gerar DAM (Documento de Arrecadação Municipal) em cota única com a possibilidade de emitir
todos os débitos ou selecionar os débitos desejados em aberto do imóvel em único DAM – Em caso de
existir REFIS ou Lei que conceda benefícios ao contribuinte, trazer isto de forma automática sem a
interferência do atendente
Permitir parcelar todos os débitos ou selecionar os débitos desejados, permitindo identificar o
contribuinte que está efetuando o parcelamento além do proprietário. Em caso de existir REFIS ou Lei
que conceda benefícios ao contribuinte, trazer isto de forma automática sem a interferência do
atendente
Permitir imprimir o termo de Confissão de Dívida para assinatura do Contribuinte
Bloquear de forma automática os parcelamentos que não atingir o valor mínimo de parcelamento
estipulado pela Lei Municipal
Permitir emitir Certidão Negativa de Débitos (Verificar automaticamente no sistema, sem interferência
do atendente a inexistência de débitos em todos os seus imóveis e empresas)
Permitir emitir Certidão Positiva de Débitos (Verificar automaticamente no sistema, sem interferência
do atendente a existência de débitos em todos seus imóveis e empresas)
Permitir emitir Certidão Positiva com Efeito de Negativa (Verificar automaticamente no sistema, sem
interferência do atendente a existência de débitos, que deverão estar obrigatoriamente parcelados ou
em suspensão por ordem judicial ou recurso do contribuinte)
Permitir emitir Certidão de Nada consta (Quando o contribuinte não possui nada em nome, nem no
cadastro imobiliário nem no cadastro econômico)
Rotina para gerar/emitir taxas diversas de qualquer natureza relacionadas ao contribuinte
Permitir emitir taxas vinculadas a empresa como taxas de declarações, Certidões, baixa, eventos,
serviços públicos, taxas de expediente, etc
Permitir reimprimir taxas já emitidas e caso esteja vencida aplicar automaticamente as correções
previstas na Lei Municipal
Permitir alterar a situação de alguma taxa emitida (Cancelar, Prescrever, Anistiar, Isentar, Imunizar,
Suspender, Remir ou Dação em Pagamento) informando o motivo, número e data do processo e texto
explicativo em observações), podendo identificar posteriormente qual usuário efetuou esta operação
Permitir emitir notas avulsas para serviços de pessoas físicas sem cadastro de empresas - permitir
somente emitir para CPF
Permitir incluir mais de um item de serviço na nota, informando quantidade, valor unitário, valor total
e alíquota
Gerar o DAM de ISS automaticamente ao gerar a nota avulsa se o ISS não for retido pelo tomador
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Gerar o Recibo de Retenção automaticamente ao gerar a nota avulsa quando o ISS for retido pelo
tomador
Permitir copiar uma nota já emitida quando o serviço for o mesmo e o tomador, facilitando a emissão
da nota,
Possibilitar o gerenciamento de multas e ressarcimentos impostas pelo Tribunal de Contas com
possibilidade de cadastro, emissão de DAMs para cobrança e parcelamento.
Rotina para emissão de Alvarás eventuais ou temporários para contribuintes(Ambulantes)
Permitir gerar alvarás para contribuintes eventuais ou temporários, informando a atividade a ser
executada, o período de validade deste alvará, data e número do processo que autorizou, local onde
será instalado e área que será ocupada
Rotina para Emissão de documentos diversos relacionados ao contribuinte – Mantendo os documentos
salvos e com possibilidade de consultar a autenticidade deles através do site da prefeitura.
Rotina para Cadastro/gerenciamento das Restituições e compensações efetuadas pela Prefeitura,
informando no cadastro o Número do DAM compensado/Restituído, data e número do processo,
banco, agência e conta, e o motivo da compensação ou restituição
Rotina para Cadastro de EMBARGOS – Contribuintes que tenham algum tipo de embargo. (Quando a
empresa ou o imóvel ainda não estiverem cadastrados) e Cadastro de Contribuintes Suspensos
Permitir informar no cadastro de alvará se o mesmo está liberado ou não para a impressão e emissão no
sistema de autoatendimento/site da prefeitura
Permitir cadastrar Ordem de Serviço, informando o período a ser fiscalizado, os tributos que serão
fiscalizados nesta OS, data de início da fiscalização e data prevista para o término, o auditor/fiscal que
será o responsável pela fiscalização e as tarefas a serem efetuadas nesta OS
Permitir que uma OS tenha um ou vários fiscais e auditores como responsáveis pelas tarefas
Permitir acompanhar/alterar a situação de uma OS, podendo ser programada, em andamento,
paralisada, concluída ou cancelada)
Permitir colocar um texto com a conclusão da OS
Permitir cadastrar fiscal
Permitir cadastrar Auditores
Permitir identificar no cadastro qual secretaria e setor o fiscal/auditor está lotado e se está ativo ou está
afastado das funções
Permitir cadastrar as tarefas efetuadas pelos fiscais e auditores, indicando o valor da pontuação por
aquela atividade, tipo de pontuação (por tarefa, por dia ou por útil) e se esta pontuação será rateada no
caso de haver mais de um fiscal/auditor realizando esta tarefa
Cadastro de Plantões Fiscais, indicando a data do plantão a pontuação recebida pelo plantão e o local
será cumprido o plantão
Gerar o TIAF (Termo de início de Ação Fiscal), indicando se é o primeiro ou segundo
Permitir selecionar quais documentos serão solicitados naquele TIAF,
Permitir o controle e datas dos documentos entregues e da data de devolução dos documentos
Permitir incluir notificação para imóveis, empresas ou contribuintes, vinculando esta notificação a uma
ação fiscal
Permitir selecionar o assunto a partir de uma tabela de assuntos que já indica o
prazo e o texto padrão da notificação, indicando o número e data do processo e observações,
Permitir acompanhar a situação desta Notificação (pendente, cumprida ou cancelada
Permitir acompanhar o recebimento da notificação, data de uma revisita e número do Diário Oficial do
Município, quando for notificado de ofício.
Permitir incluir planilhas de ISS para períodos anteriores a emissão de nota eletrônica ou pela ausência
de emissão, informando os dados das notas emitidas (data, número, tomador, base de cálculo e
alíquota)
Incluir de forma automática este débito no cadastro da empresa, e permitir vincular este débito a auto
de infração e extrato da empresa
Permitir gerar planilha de fiscalização a partir das notas emitidas eletronicamente, indicando que foi
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efetuado a fiscalização neste período
Permitir imprimir planilha destes levantamentos para negociação com o contribuinte, e gerar DAM de
recolhimento ou realizar o parcelamento deste levantamento
Rotina para lançar/identificar os exercícios fiscalizados de IPTU, TAC e TLLF, vinculando estes
exercícios a ação fiscal
Possibilitar inclusão de Auto de Infração, indicando o tipo do auto, o tributo devido, descrição dos
fatos, dispositivos infringidos, penalidades aplicáveis, e observações
Vincular o valor (original) do debito ao auto, pegando o valor já lançado no sistema, seja na planilha de
ISS, IPTU, TAC, TLLF ou alguma multa de obrigação acessória, sem a digitação do valor por parte do
auditor/fiscal
Permitir acompanhar/alterar a situação do Auto de Infração (Em aberto, pago, cancelado ou
Contestado)
Permitir indicar a data da notificação do contribuinte ou recebimento do AR, data da publicação no
diário oficial do Município
Permitir acompanha/cadastrar a data do recurso de 1ª e 2ª instância, indicar a data da notificação do
contribuinte ou recebimento do AR, data da publicação no diário oficial do Município
Permitir cadastrar as testemunhas do auto de infração com nome, CPF e endereço.
Permitir cadastrar/acompanhar os recursos judiciais caso o contribuinte entre na justiça contra o Auto,
indicando o número do processo, local de tramitação, data da entrada e o resultado da ação (Deferido,
indeferido ou Deferido Parcialmente) e observações
Possibilitar gerenciamento de Eventos na cidade possibilitando incluir o evento a ser fiscalizado,
informando o nome do evento e o local do evento, o responsável pelo evento e o coordenador do
evento, data da realização e horário, número e data do processo de autorização
Cadastrar os ingressos que serão disponibilizados nos eventos, indicando tipo, quantidade disponível
para a venda, o valor deste tipo de ingresso, a alíquota,
Possibilitar cadastrar após o término dos eventos, a quantidade de ingressos vendidos para apurar o
valor do Imposto
Possibilitar cadastrar outros tipos de serviços utilizados no evento, como segurança, palco, luz, som
Possibilitar cadastrar os plantonistas que estarão acompanhando o evento in-loco
Permitir emitir o DAM de Arrecadação após o lançamento dos ingressos vendidos dos eventos
Para a apuração de produtividade dos Fiscais e Auditores, permitir acompanhar a tabela de Pontuação
excedente e estorno de pontuação quando auditor/fiscal se afasta do serviço
Emitir relatório de Produtividade por auditor (para acompanhar sua pontuação e tarefas) obrigatório
listar as ações fiscais do período e a pontuação auferida por ele em cada tarefa
Emitir relatório de Produtividade por período (todos os auditores/fiscais) obrigatório listar as ações
fiscais do período e a pontuação auferida por ele em cada tarefa
Emitir relatório de Produtividade por período e secretaria (todos os auditores/fiscais de uma
determinada secretaria) obrigatório listar as ações fiscais do período e a pontuação auferida por ele em
cada tarefa
Rotina para importar arquivo de retorno dos bancos conveniados e processar as baixas no sistema
Consulta das baixas efetuadas, filtrando por banco, data de crédito
Consulta das baixas não processadas
Relatório sintético das baixas efetuadas por conta contábil e período
Relatório analítico das baixas efetuadas
Relatório analítico das baixas não processadas efetuadas
Importar arquivo de retorno do Simples Nacional dos bancos conveniados e processar as baixas no
sistema
Consulta das baixas do Simples Nacional efetuadas, filtrando por banco, data de crédito
Consulta das baixas do Simples Nacional não processadas
Relatório sintético das baixas do Simples Nacional efetuadas
Relatório analítico das baixas não processadas do Simples Nacional efetuadas
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Importar arquivo de retorno do STN dos bancos conveniados e processar as baixas no sistema
Consulta das baixas do STN efetuadas, filtrando por banco, data de crédito
Consulta das baixas do STN não processadas
Relatório sintético do STN das baixas efetuadas
Relatório analítico das baixas do STN não processadas efetuadas
Rotina de Baixa Manual para casos em que haja deposito em conta ou algum outro evento que não
exista o arquivo de retorno do banco
Controle de acesso para somente usuários com perfil especifico de segurança poderão ter acesso a
rotina de Baixa Manual
Ao efetuar uma baixa manual, esta deve ter uma identificação especifica que permita diferenciar ela de
uma baixa automática do arquivo de retorno dos bancos
Ao efetuar uma baixa manual, esta baixa tem que conter o motivo da baixa, número e data do processo,
e observações em campo explicativo
Ao efetuar uma baixa manual, esta baixa tem que ser identificada no computador que efetuou e qual
usuário e a data e hora desta baixa
Relatório por período e usuário das baixas manuais realizadas no sistema
Permitir transferir uma determinada baixa de um DAM para outro
Controle de acesso para somente usuários com perfil especifico de segurança poderão ter acesso a
rotina de transferência de baixa
Em transferência de baixa, o estorno tem que conter o motivo da transferência, número e data do
processo, e observações em campo explicativo
As transferências de baixas têm que ser identificadas no computador que efetuou e qual usuário e a
data e hora desta baixa
Possibilitar o estorno de Baixas
Controle de acesso para somente usuários com perfil especifico de segurança poderão ter acesso a esta
rotina
Para estorno de baixa tem que conter o motivo do estorno, número e data do processo, e observações
em campo explicativo
Para estorno de baixa tem que ser identificada no computador que efetuou e qual usuário e a data e
hora desta baixa
Rotina de Cadastro de Bancos Conveniados
Rotina de Cadastro de Convênios – o sistema deverá permitir a emissão DAM por mais de um tipo de
convênio
Rotina de Cadastro de Receitas para cadastrar as Receitas existentes no Município
Permitir vincular as receitas ao Plano de Contas da Prefeitura
Permitir vincular as receitas ao Convênio pelo qual será emitido o DAM
Permitir marcar as receitas que incide na produtividade dos fiscais e auditores
Permitir indicar se é uma receita Tributária ou não tributária
Permitir indicar se o valor da receita está em moeda corrente ou UFM (unidade Fiscal Municipal)
Permitir indicar o tipo de cálculo desta receita (Valor Fixo, percentual por alíquota, valor de referência,
variável por faixa ou valor informado)
Todas as baixas de todos os sistemas integrados de arrecadação devem ser processadas e concentradas
numa única rotina
No cadastro de receita, indicar através de cores na tela se o débito da mesma impede ou não a emissão
de CND
Permitir inscrever os débitos já lançados no sistema em Dividas Ativa
Permitir incluir numa mesma CDA (Certidão de Dívida Ativa) vários tributos e vários exercícios
simultaneamente selecionando o tributo desejado
Gerar o número da CDA de Maneira automática por exercício
Permitir cadastrar/acompanhar os dados relativos ao processo de execução judicial, como a data de
envio a Procuradoria e o número do ofício, data da execução percentual de honorários, situação do
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processo (Em andamento, extinto/quitado, suspenso, recurso judicial)
Permitir cadastrar/acompanhar os responsáveis pelo processo judicial
Permitir cadastrar/acompanhar os dados do contribuinte e a data e número do processo administrativo
Permitir cadastrar/acompanhar as fundamentações legais do processo
Permitir cadastrar/acompanhar a data doo envio do processo para o arquivo morto
Permitir cadastrar/acompanhar as CDA enviadas para o cartório
Permitir cadastrar/acompanhar as decisões e observações cadastradas pela procuradoria fiscal
Permitir imprimir a CDA
Permitir imprimir o espelho da CDA
Permitir imprimir o Termo de Inscrição em Dívida Ativa
Permitir imprimir a listagem da Dívida listada na tela
Permitir criar lote de inscrição em Divida
Permitir gerar a CDA e lote de inscrição em Dívida Ativa
Cobrar honorários automaticamente das dívidas ativas executadas judicialmente
Nas telas de consulta de débitos identificar visualmente através de cores se o débito está inscrito ou não
em dívida ativa
Nas telas de consulta de débitos identificar visualmente através de fontes em negrito se o débito está
executado judicialmente ou não
Não permitir parcelar na mesma operação débitos inscritos em dívida ativa e débitos não inscritos
2 - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Descrição
Emitir a Nota Fiscal de Serviços eletrônica de forma online através de navegador
No intuito de prover uma solução de contingência para o contribuinte, o sistema deverá trabalhar com
o conceito de Recibo Provisório de Serviços (RPS), que é um documento de posse e responsabilidade
do contribuinte, que deverá ser gerado manualmente ou por alguma aplicação local, possuindo uma
numeração sequencial crescente e devendo ser convertido em NFS-e no prazo estipulado pela
legislação tributária municipal.Este documento deverá atender também, àqueles contribuintes que,
porventura, não dispõem de infraestrutura de conectividade com a secretaria em tempointegral.
A NFS-e deverá conter campos que reproduzem as informações enviadas pelo contribuinte e outros
que são de responsabilidade do Fisco. Uma vez gerada, a NFS-e não pode mais ser alterada, admitindose, unicamente por iniciativa do contribuinte, ser cancelada ou substituída, hipótese está em que deverá
ser mantido o vínculo entre a nota substituída e a nova.
A NFS-e deve conter a identificação dos serviços em conformidade com os itens da Lista de Serviços,
anexa à Lei Complementar n°116/03, acrescida daqueles que foram vetados e de um item “9999” para
“outros serviços”.
Possibilitar descrever vários serviços numa mesma NFS-e, desde que relacionados a um único item da
Lista de Serviços, de mesma alíquota e para o mesmo tomador de serviço. Quando a legislação do
município assim exigir, no caso da atividade de construção civil, as NFS-e deverão ser emitidas por
obra.
A identificação do prestador de serviços deverá feita pela Inscrição Municipal e pelo CPF/CNPJ.
A competência de uma NFS-e é o mês da ocorrência do fato gerador. O sistema deverá assumir
automaticamente o Mês/Ano da emissão do RPS ou da NFS-e, o que for inferior, podendo ainda o
contribuinte informar uma competência anterior.
O Valor Líquido da NFS-e deverá ser calculado pelo Valor Total de
Serviços subtraindo-se: Valor do PIS, COFINS, INSS, IR, CSLL, Outras Retenções, ISS Retido,
Desconto Incondicionado e Desconto Condicionado.
A base de cálculo da NFS-e deverá ser o Valor Total de Serviços, subtraído do Valor de Deduções
previstas em lei e do Desconto Incondicionado.
- O valor do ISS será definido de acordo com a Natureza da operação, a opção pelo simples nacional,
o regime especial de tributação e o ISS retido, e sempre será calculado, exceto nos seguintes casos:A
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incidência do ISS for no município: Exigibilidade suspensa por decisão judicial ou exigibilidade
suspensa por procedimento administrativo e o regime especial de tributação for microempresa
municipal; estimativa ou Sociedade de Profissionais.A Natureza da operação for imune/isenta ou Não
Incidência, nesses casos o ISS será calculado com alíquota zero.
A alíquota do ISS será definida pela legislação municipal. Quando a NFS-e é tributada fora do
município em que está sendo emitida, a alíquota poderá informada pelo contribuinte.
Possuir funcionalidade de geração de NFS-e onde esta deverá se responsabilizar por receber os dados
referentes a uma prestação de serviços e gravá-los na base da secretaria, gerando uma Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica. Após sua gravação, a NFS-e fica disponível para consulta e visualização. Caso
haja alguma inconsistência nos dados informados durante o processo, a mensagem do problema é
retornada ao requisitante.
O Contribuinte poderá fazer o vínculo do RPS com uma nova NFS-e através de uma opção similar a de
geração de NFS-e, porém, que permitirá que ele informe o número e a série do RPS.
Uma NFS-e poderá substituta, quando for informado o número da nota a ser substituída. Essa será
então cancelada e a relação entre ambas ficará registrada.
Possuir funcionalidade de consulta de NFS-e por RPS retornando os dados de uma única Nota Fiscal
de Serviços Eletrônica, caso esta já tenha sido gerada. Caso o RPS ou a NFS-e não exista (não tenha
sido gerada ainda), uma mensagem informando o problema é retornada. Exemplo: RPS não encontrado
na base de dados.
Possuir funcionalidade de consulta de NFS-e retornando informações de uma ou mais NFS-e conforme
os parâmetros de pesquisa que podem ser a identificação da própria nota; identificação do prestador;
identificação do tomador ou competência.
Ter funcionalidade de emissão de DAM para emissão do DAM, com boleto no formato do convênio
existente entre a Secretaria e o Banco conveniado, onde poderá ser gerado referente a uma ou mais
notas que estejam em aberto, ficando a critério do tomador dos serviços.
Ter funcionalidade de consulta do DAM possibilitando a consulta de todas os DAM´s emitidos, por
competência, possibilitando a reimpressão dos DAM´s em aberto (não pagas).
Ter funcionalidade de cancelamento de DAM possibilitando o cancelamento do DAM emitido e não
pago.
Ter funcionalidade de cancelamento de NFS-e para cancelamento de uma Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica já emitida. Caso a NFS-e não tenha sido gerada (ou já tenha sido cancelada) uma mensagem
informando o fato deverá ser retornada. Esta funcionalidade cancelará apenas uma NFS-e gerada por
vez e não vincula esse cancelamento a nenhum RPS, assim
como a nenhuma nota substituta.
Ter funcionalidade de substituição de NFS-e para realizar a geração de uma NFS-e em substituição a
outra, já gerada. A NFS-e substituída será cancelada, caso já não esteja nesta condição. Esse serviço
deverá utilizar o serviço de “Geração de NFS-e” tendo como incremento os campos que identificam a
NFS-e a ser substituída, registrando o vínculo entre a nota substituta e a substituída
Ter funcionalidade de consulta de empresas autorizadas a emitir NFS-e informa se determinado CNPJ
está autorizado a emiti-la, e sua Razão Social.
Enviar um e-mail para o tomador de serviço logo após a criação da NFS-e, com os dados da nota e o
link para visualizá-la.
Poder informar se o serviço prestado será executado no município ou fora do município;
Emitir relatórios por período, mês e ano de competência, do valor de ISS arrecadado.
Emitir relatórios por período de NFS-e canceladas de todos os prestadores;
Emitir relatórios por período de NFS-e pagas de todos os prestadores;
Emitir relatórios por período de guias de pagamento, DAM, vencidas;
Emitir Livro Eletrônico de Prestação de Serviços;
Permitir ao contribuinte alterar a sua própria senha.
Permitir ao contribuinte tenha acesso a mais de uma empresa com o mesmo login e senha.
Permitir ao contribuinte cadastrar a sua logomarca no sistema para visualizar na impressão da NFS-e.
Possuir página com perguntas e respostas sobre todo o sistema e legislação.
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Poder salvar os relatórios em PDF, sem a necessidade de instalação de aplicativos.
Permitir a configuração pelo usuário do dia para vencimento do ISS.
Permitir a configuração pelo usuário das alíquotas do ISS.
Não permitir o cadastro de novas empresas no sistema, esta rotina deverá ser exclusiva do Sistema de
Tributação Municipal, que deverá passar as informações através dos recursos de integração.
Emitir Nota Fiscal eletrônica avulsa
Permitir cadastrar o CNPJ de tomadores substitutos tributários
Permitir cadastrar o CNPJ de tomadores que farão obrigatoriamente a retenção do ISS da Nota Fiscal
Avulsa
Permitir que o prestador substituto tributário gere declarações de substituição tributárias para as notas
em que ele realizar a retenção do ISS. As competências das declarações de substituição tributária serão
definidas pela data de pagamento do serviço prestado, informada na hora da emissão da declaração
pelo tomador do serviço.
Possuir funcionalidade de cancelamento e alteração de declaração de substituição tributária
Possuir funcionalidade de emissão de DAM de ISS substituto para as declarações geradas
Possuir funcionalidade de envio de lote de declarações de substituição tributária. O arquivo deverá
estar em formato txt.Possuir um arquivo de referência de layout para montagem do arquivo de lote de
substituição tributáriaOferecer uma página para que o tomador possa fazer o upload do arquivo.
Retornar um recibo de envio e processamento do lote após seu envio com as declarações geradas ou os
erros que impediram o processamento do lote.
Permitir que seja definido um usuário máster, onde este possa cadastrar outros usuários para a empresa
habilitada
Permitir que a empresa habilitada possa alterar dados simples como e-mail, telefone, opção de
discriminação da nota fiscal
Possuir uma opção que permita a empresa optante do simples nacional, informar se o sub limite do
simples nacional foi excedido, calculando assim o ISS a partir da alíquota do item da lista de serviços
conforme definido pela legislação municipal.
Gerar DAM de ISS para as notas fiscais de empresas do simples nacional, geradas com informação de
sub limite do simples nacional excedido.
Possuir funcionalidade de solicitação de habilitação para as empresas do município
Possuir funcionalidade de solicitação de habilitação para empresas de fora do município
Possuir funcionalidade de solicitação de habilitação para pessoas físicas (Nota Avulsa)
Possuir uma página para deferimento e indeferimento de pedidos de habilitação no sistema
Permitir que empresas do município sejam habilitadas através do cadastro de um usuário
Enviar e-mail com informação de habilitação no sistema e senha para os usuários cadastrados
Possuir funcionalidade de cadastro de feriados municipais
Permitir informa mais de um serviços (lei 116/2003) deste que possuir a mesma alíquota
Possuir opção para exportação das notas fiscais em formato XML
Possuir funcionalidade de integração com sistemas de terceiros através de Web Services
Possuir Serviço de envio de lote de RPS via Web Service
Possuir Serviço de geração de NFS-e via Web Service
Possuir Serviços de consulta de Notas e Lotes via Web Service
Permitir que o usuário possa alterar entre as empresas que ele possuir habilitação, sem a necessidade de
ter que encerrar o acesso atual e realizar um novo acesso.
O sistema deve disponibilizar um ambiente de controle do sistema para a prefeitura.
Permitir que a prefeitura, através do seu ambiente de controle, possa emitir uma nota fiscal avulsa.
Permitir que a prefeitura, através do seu ambiente de controle, possa emitir um DAM de ISS referente
a NFS-e emitidas por um prestador
Permitir que a prefeitura tenha controle sobre a emissão da NFS-e, permitindo caso necessário o
bloqueio da emissão de NFS-e de uma determinada empresa.
Permitir que a prefeitura possa cadastrar usuários para as empresas, desativar usuários, alterar
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informações como nome, telefone e e-mail e também remover permissões de acesso as empresas.
Permitir a prefeitura cancelar uma NFS-e. Para cancelar a NFS-e deve ser necessário informar a
empresa, o número da NFS-e e a justificativa para o cancelamento.
Permitir a prefeitura restaurar uma NFS-e cancelada. O sistema não deve
restaurar NFS-e canceladas por substituição a menos que a NFS-e substituta (e sucessoras, no caso de
sequencias de substituição) estejam canceladas.
Permitir que a prefeitura tenha uma ferramenta para alteração de dados de NFS- e.
Possuir função de auditoria do sistema através de log de ações realizadas pelos usuários da prefeitura.
Possuir função para gerar nova senha para um contribuinte.
Possuir função de consulta de NFS-e emitidas por empresas.
Possuir função de consulta de guia de pagamentos, DAM, gerados por empresa.
Possuir emissão de boleto registrado conforme padrão da nova plataforma de cobrança.
Possuir rotina de compensação de ISS.
Permitir que os usuários da prefeitura tenham como cadastrar e alterar alíquotas, permitir não
incidência de ISS, retenção de ISS, Dedução e incidência fora do município, assim como obrigar a
identificação de tomador para os serviços da lei 116/2003 disponibilizados para os prestadores.
Fornecer um controle de cadastro de atividades por empresas, de modo que as empresas só possam
utilizar atividades (Serviço lei 116/2003 + CNAE) cadastradas.
Possibilitar que a prefeitura possa definir os vínculos entre os serviços da Lei 116/2003 com os CNAE.
Permitir cadastrar avisos/noticias para os contribuintes. O sistema deve possuir uma funcionalidade
que permita a prefeitura disponibilizar noticias para os contribuintes. Essas noticias devem ser exibidas
no site onde acessam os contribuintes.
Permitir disponibilizar arquivos para download. O sistema deve possuir função de upload de arquivos,
onde estes sejam separados por categorias e disponibilizados no site em que os contribuintes acessam.
Os arquivos devem ser exibidos para os contribuintes de forma agrupada por categoria.
Permitir que o contribuinte exporte, em formato xml, um lote de NFS-e. Este xml deve estar
padronizado com o layout da ABRASF do serviço de Consultar Nfse Faixa Resposta. Para exportar as
notas o contribuinte informará uma faixa de números (inicial e final) das NFS-e
Permitir que o prestador possa escolher o tipo de discriminação dos serviços. O prestador poderá
escolher a discriminação por texto livre ou por itens.
A discriminação dos serviços por itens deverá permitir que o prestador informe uma descrição, um
valor unitário e uma quantidade. O sistema deverá calcular o valor total com base nos valores
informados. O sistema também deverá calcular o valor total dos itens informados.
Possuir uma consulta da situação do lote de RPS enviado. O sistema deve possibilitar que o prestador
possa consultar a situação do lote de RPS enviado tanto através do Web Site quando via Web Services.
O sistema deve permitir a integração de suas funcionalidades com sistemas particulares. A integração
deve seguir os padrões adotados pela ABRASF. A integração entre os sistemas ocorrerá através de
Web Services disponibilizados pela aplicação da prefeitura. Deverá existir ainda manual de auxílio a
integração dos sistemas e um canal de suporte aos contribuintes, onde possam ser sanadas dúvidas
referente a dificuldades na integração dos sistemas.
Permitir que a prefeitura, através do seu ambiente de controle, possa consultar e cancelar declarações
de substituição tributária.
Possuir relatório de Empresas Habilitadas
Possuir relatório de Empresas não habilitadas
Possuir relatório de Empresas do Simples Nacional
Possuir relatório de Empresas por atividade
Possuir relatório de Pedidos de Habilitação pendentes
Possuir relatório de Empresas por Natureza da Operação e Regime Especial de Tributação
Possuir relatório de Empresas por Faixa de Alíquota
Possuir relatórios de Estatisticas e Resumo Geral
Possuir relatórios de NFS-e emitidas por empresa

_______________________________________________________________________________________________
Pregão Eletrônico nº 015/2022 - Pag. 50

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NKNBKO07PMCBMMOCPMVAIW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Belo Campo

Quinta-feira
30 de Junho de 2022
155 - Ano - Nº 1140

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

Possuir relatórios de NFS-e canceladas por empresa
Possuir relatórios de NFS-e em atraso por empresa
Possuir relatórios de NFS-e emitidas com retenção de ISS
Possuir relatórios de NFS-e emitidas com ISS pago fora do município
Possuir relatórios de NFS-e emitidas por tomador
Possuir relatórios de NFS-e emitidas com retenção de ISS por tomador
Possuir relatórios de NFS-e emitidas por serviço
Possuir relatórios de NFS-e emitidas de prestador para tomador
Possuir relatórios de NFS-e canceladas por período
Possuir relatórios de NFS-e emitidas por empresas do Simples Nacional
Possuir relatórios de NFS-e emitidas com dedução de valores
Possuir relatórios de Situação das NFS-e com retenção de ISS
Possuir relatórios de NFS-e emitidas por empresa e período, agrupadas por alíquota
Possuir relatórios de NFS-e Avulsas emitidas
Possuir relatórios de Ranking de NFS-e canceladas por período
Possuir relatórios de pagamentos de Empresas inadimplentes
Possuir relatórios de pagamentos de Empresas inadimplentes por serviço
Possuir relatórios de pagamentos de Empresas inadimplentes por período
Possuir relatórios de pagamentos de DAMs quitados por competência
Possuir relatórios de pagamentos de DAMs emitidos por empresa
Possuir relatórios de pagamentos de DAMs em aberto por período
Possuir relatórios de pagamentos de NFS-e sem DAM emitido por período
Possuir relatórios de pagamentos de DAM quitados por período
Possuir relatórios de Auditoria e Fiscalização de NFS-e emitidas e seus emissores
Possuir relatórios de Auditoria e Fiscalização de Relação de pedidos de habilitação
Possuir relatórios de Auditoria e Fiscalização de Notificação de cobrança amigável
Possuir relatórios de Auditoria e Fiscalização de Valores somados por atividade do item da lista de
serviço por período
Possuir relatórios de Auditoria e Fiscalização de Rendimentos das Empresas MEI por período
Possuir relatórios de Auditoria e Fiscalização de Relação de declarações de substituição tributária
Possuir relatórios de Auditoria e Fiscalização de Relação de declarações de ISS
Possuir relatórios de Auditoria e Fiscalização de Situação das NFS-e com retenção de ISS por empresa
Possuir relatórios de Auditoria e Fiscalização de Faturamento anual das empresas do simples nacional
Possuir relatórios de Auditoria e Fiscalização de Relação de NFS-e e declarações de substituição
tributária e seus pagamentos
Possuir relatórios de Auditoria e Fiscalização de Relação de DAMs de Taxas Restritas Emitidos
Possuir relatórios de Auditoria e Fiscalização de Faturamento por Regime Especial de Tributação
Possuir relatórios de Auditoria e Fiscalização de Faturamento de Empresas do Simples Nacional
Possuir relatórios de Auditoria e Fiscalização de Maiores devedores de ISS
Possuir relatórios de Auditoria e Fiscalização de Empresas e seus pagamentos por competência
Possuir relatórios de usuários de Relação de usuários e empresas
Possuir relatórios de usuários de Relação de usuários por CPF, CNPJ ou Inscrição da empresa.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) Cumprir o cronograma de instalação, implantação e treinamento da Gestão dos Software, conforme as etapas
relacionadas no objeto especificado, no prazo estabelecido de acordo com o cronograma apresentado no
processo licitatório.
b) Acompanhar os testes de pleno funcionamento com os técnicos da contratante.
c) Executar a migração das informações e o aproveitamento, pelos módulos aplicativos ora contratados, de
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dados históricos e cadastrais informatizados da Contratante, até a implantação da Gestão dos Software,
disponibilizados pela contratante, na forma acordada com esta, em meio eletrônico.
d) Solicitar junto à contratante, por escrito, a prorrogação do prazo determinado para cada etapa prevista, caso
ocorram atrasos causados por motivos atribuíveis à contratante.
e) Garantir que o sistema e suas respectivas atualizações entregues e instaladas, desempenhem todas as
funções e especificações previstas no termo de referência.
f) Manter a regularidade e a integridade do sistema informatizado, seu sistema gerenciador de banco de dados,
informações e “softwares” aplicativos básicos.
g) Promover o treinamento e a capacitação dos funcionários e ou servidores da contratante, em local a ser
definidos pela mesma.
h) Atender às solicitações de esclarecimento de dúvidas e solução de problemas da contratante.
i) A contratada prestará todo e qualquer suporte à contratante, no sentido de solucionar pendências relativas à
contratação do software de Gestão, junto aos órgãos públicos municipais, estaduais, federais ou privados, caso
isto seja necessário.
j) Permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização dos serviços contratados, colocando à disposição da
Administração, sempre que for solicitado, o encarregado geral, facultando o livre acesso aos registros e
documentos pertinentes, sem que esta fiscalização importe, a qualquer título, em responsabilidade por
parte do CONTRATANTE;
k) Deverá manifestar, por escrito, seu compromisso de manutenção de sigilo, quanto a informações ou
características técnicas de aplicações do material da administração da Contratante, a qual vier a obter acesso, em
razão de sua atuação.
l) Manter sob absoluto sigilo, todas as informações que lhe forem transmitidas, pela Contratante, em razão da
execução do objeto do presente contrato, protegendo-as contra a divulgação a terceiros, ou a seus prestadores de
serviços, que no desenvolvimento de suas atividades tenham necessidade de conhecê-las, instruindo
devidamente as pessoas responsáveis pelo tratamento de tais informações a protegê-las e manter a
confidencialidade das mesmas.
m) A contratada obriga-se a cumprir fielmente o estipulado neste instrumento e na sua proposta, e em especial:
I - Cumprir os prazos estipulados e demais obrigações constantes deste Contrato;
II - Substituir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o software de Gestão não aceito(s) pelo Contratante, por
apresentar defeitos ou não atender às especificações exigidas;
III - Atender prontamente a quaisquer reclamações;
IV - Esclarecer dúvidas de caráter geral ou específico quanto à utilização do software de Gestão, feitas em dias
úteis e no horário comercial;
V - Executar os serviços, verificações técnicas e reparos por meio de técnicos comprovadamente especializados,
responsabilizando-se pela atuação.
n) A contratada não poderá caucionar nem utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sob pena de
rescisão contratual.
o) A contratada responsabilizar-se-á, independentemente de fiscalização ou acompanhamento pelo Contratante,
pelos prejuízos de qualquer natureza causados ao patrimônio do contratante ou de terceiros, originados direta ou
indiretamente da execução do objeto deste Contrato, decorrentes de dolo ou culpa de
seus empregados, prepostos ou representantes, ficando obrigada a promover o ressarcimento a preços
atualizados dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da comprovação de sua responsabilidade, não o
cumprindo, legitimará o desconto do valor respectivo dos créditos a que porventura faça jus.
p) A contratada não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, sem prévia e
expressa anuência da contratante.
q) A contratada arcará com todos os encargos diretos e indiretos que incidirem sobre esta contratação, inclusive
os trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
r) A contratada deverá comunicar imediatamente, por intermédio do gestor do contrato, toda e qualquer
irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução do contrato.
s) Fornecer aos funcionários e prepostos, previamente designados pela CONTRATANTE, treinamento
adequado e necessário ao bom funcionamento e operação dos sistemas, com carga horária mínima de 8 (oito)
horas de duração;
_______________________________________________________________________________________________
Pregão Eletrônico nº 015/2022 - Pag. 52

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NKNBKO07PMCBMMOCPMVAIW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Belo Campo

Quinta-feira
30 de Junho de 2022
157 - Ano - Nº 1140

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

t) Se durante o treinamento, for verificado o aproveitamento insatisfatório de qualquer dos funcionários ou
prepostos da CONTRATANTE para o manuseio e operação dos sistemas, tal fato será comunicado a
CONTRATANTE que deverá providenciar a substituição do funcionário/preposto, no prazo máximo de 48h
(quarenta e oito horas) da respectiva comunicação, sendo um novo treinamento executado por parte da
contratada para esse novo funcionário sem ônus a contratante;
u) Constatando-se que o aproveitamento insatisfatório dos funcionários ou prepostos da CONTRATANTE
decorre de inaptidão do treinador designado pela CONTRATADA, esta deverá promover a sua substituição no
prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), reiniciando-se o treinamento com observância da carga horária
mínima, sem qualquer ônus adicional ao CONTRATANTE;
v) A CONTRATANTE deverá entregar acesso ao banco de dados sempre que for solicitada. Seja esse acesso a
views do SGBD para alimentação de outros sistemas, seja para integração. Qualquer alteração no
SGBD que impacte tais integrações a CONTRATADA deverá ser comunicada imediatamente;
x) Produzir cópias diárias (backup) dos dados nos Sistemas objeto deste contrato, para evitar transtornos como
perdas de dados ocasionadas por falta de energia, problemas de hardware, operação indevida ou não autorizada,
invasão de softwares externos (tais como o vírus). A CONTRATANTE não se responsabiliza pelo
conteúdo das informações contidas no(s) banco(s) de dados do software, sendo este de inteira responsabilidade
da CONTRATADA.
z) Cumprir todas as exigências do Edital de Licitação e da Legislação, independentemente de estarem previstas
neste Termo de Referência.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
a) Acompanhar, orientar e fiscalizar, diretamente, os serviços prestados pela CONTRATADA, exigindo o fiel
cumprimento dos serviços contratados, competindo-lhe adotar todas as providências neste sentido;
b) Supervisionar e avaliar os serviços prestados pela CONTRATADA, com vistas à aferição da eficiência dos
resultados das ações;
c) Efetuar os pagamentos devidos à contratada, conforme ajustado no presente Contrato;
d) Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de quaisquer imperfeições ou irregularidades na
execução dos serviços contratados, fixando prazo para sua correção;
e) Designar um servidor responsável pela fiscalização deste contrato.
f) A CONTRATANTE compromete-se a usar o Software somente dentro das normas e condições estabelecidas
neste Contrato e durante a vigência do mesmo.
g) Obriga-se a CONTRATANTE, a não entregar o Software nem permitir seu uso por terceiros, resguardando,
da mesma forma, manuais, instruções e outros materiais licenciados, mantendo-os no uso restrito de seus
agentes e prepostos, sendo-lhe vedado copiar, alterar, ceder, sublicenciar, vender, dar em locação ou em
garantia, doar, alienar de qualquer forma, transferir, total ou parcialmente, sob quaisquer modalidades, onerosas
ou gratuitas, provisórias ou permanentes, o Software objeto do presente contrato. De igual forma lhe é vedado
modificar as características dos programas, módulos de programas ou rotinas do Software, ampliá-los, alterá-los
de qualquer forma, sem a prévia, expressa, específica e autorizada anuência da CONTRATADA, sendo certo
que quaisquer alterações, a qualquer tempo, por interesse da CONTRATANTE, que deve ser efetuada, só
poderá ser operada pela CONTRATADA ou pessoa expressamente autorizada pela mesma.
h) A CONTRATANTE obriga-se a disponibilizar equipamento/plataforma de hardware de origem idônea que
possibilite a instalação\manutenção de forma remota dos Softwares objetos do presente contrato, bem como
mantê-los atualizados, de forma a possibilitar a instalação de novas versões dos Softwares lançadas.
l) Disponibilizar um meio de acesso à rede mundial de computadores "INTERNET" (Acesso Discado, Link
Discado, via rádio, etc.), ou seja, um computador munido de hardwares para o meio de acesso com a internet e
softwares de comunicação sugeridos pela CONTRATADA. Nos casos onde houver filtros de pacotes
(FIREWALL) a CONTRATADA deverá deter condições técnicas e legais para possíveis alterações nos filtros,
mantendo, assim, permanentes condições de uso, com vistas a dar maior agilidade, eficiência e segurança à
prestação do serviço (SUPORTE TÉCNICO/ MANUTENÇÃO/ ATUALIZAÇÃO).
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j) A CONTRATANTE será responsável pela proteção dos “softwares”, bem como das ferramentas a ela
cedidos, contra o uso ou o acesso indevidos, e se obrigará a utilizá-los exclusivamente na vigência contratual e
em conformidade com as condições estabelecidas pelo outorgante das licenças.
k) Não utilizar o sistema informatizado de gestão pública em evidência, em quaisquer eventos, promoções ou
publicações, sem o conhecimento e autorização prévia e por escrito da contratada.
l) Pôr a disposição da contratada, na forma acordada com esta, em meio eletrônico, os dados históricos e
cadastrais informatizados do Município Contratante, até a implantação do sistema informatizado de gestão
pública, para conversão e aproveitamento pelos módulos aplicativos ora contratados.
m) Estabelecer orientações e determinações adequadas junto a seus funcionários e ou servidores ou pessoas as
quais venha a ser facilitado o acesso, no sentido de que os materiais e dados do sistema informatizado de gestão
pública sejam corretamente manuseados, de modo a não violar qualquer dos compromissos aqui estabelecidos
relativos ao uso, proteção e segurança de todo o sistema. No caso de alguma violação se consumar contra a sua
vontade e sem seu conhecimento prévio, a contratante dará conhecimento dos fatos à contratada, além de
empreender as ações necessárias no sentido de sustar ou anular a situação de violação.
n) Formar as equipes para atuarem com os consultores da contratada no processo de implantação,
preferencialmente em tempo integral.
o) Informar e manter atualizado junto à contratada nome e telefone do gestor do contrato e seu substituto.
p) A CONTRATANTE deverá comunicar à CONTRATADA a alteração nas legislações federal, estadual e
municipal, encaminhando o diploma legal anterior e o novo, informando a data de sua publicação e o início de
sua vigência. A CONTRATADA de posse dessas informações fará uma análise técnica e apresentará uma
estimativa do esforço e prazo para a entrega da versão do software adequada à alteração, sempre respeitando sua
metodologia de desenvolvimento. A CONTRATANTE se compromete, ainda, a atuar como interlocutora da
CONTRATADA, quando necessário, junto aos órgãos regulador-fiscalizadores, para dirimir dúvidas técnicas
e/ou pedidos de esclarecimentos.
12. RESPONSABILIDADE PELA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização do Contrato será exercida por servidor designado pela Prefeitura Municipal.
13. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO
13.1. O Fiscal do contrato deverá anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços em
registro próprio, determinando o que for necessário à regularização das falhas observadas, nos termos
deste Termo;
13.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal deverão ser solicitadas a seus
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
13.3. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da Prefeitura Municipal e não exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada por qualquer irregularidade.
14. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Órgão: 22000 - Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 22001 - Secretaria Municipal de Finanças
Atividade/Projeto: 1.024 - Modernização da Gestão Fiscal
Atividade/Projeto: 1.025 - Premiação - Incentivo a Arrecadação
Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 096/2021
LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade de
Belo Campo-Ba, inscrita no CNPN sob o nº 14.237.333/0001-43, tendo em vista o disposto na Lei Federal nº.
10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente à Lei Federal nº. 8.666/93 com as alterações da Lei Federal
nº. 8.883/94 Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Municipal nº
065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 005, de 19 de Janeiro de 2019, Portaria Municipal nº 002, de
13 de Janeiro de 2022 e demais normas e redações aplicáveis torna público que fará realizar no dia 06/07/2022,
às 09:00h, no Setor de Licitações e Contratos, situado no prédio desta Prefeitura, sito à Praça Napoleão Ferraz,
nº 02, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia, o PROCESSO LICITATÓRIO na modalidade Pregão
Eletrônico nº 016/2022, do tipo MENOR PREÇO por Item para seleção da proposta mais vantajosa a
Contratação
de
empresa(s)
para
fornecimento
de
Equipamentos
(Eletrodomésticos,
Hospitalares/Odontológicos, de Escritório e de Informática) para atender as necessidades da Unidade Básica
de Saúde Miltão Xavier Ruasconforme objeto e demais indicações, na forma consubstanciada nas cláusulas
deste Edital.
Acompanhe as sessões públicas dos Pregões da Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba pelo endereço
www.licitacoes-e.com.br selecionando as opções Pesquisa Avançada > Pesquisa por Identificador > Cód.
“946726”. O edital e outros anexos estão disponíveis para download no Licitações-e.

Secretária Municipal de Administração

Obs.: Será sempre considerado o horário de Brasília-DF para todas as indicações de tempo constantes
neste edital.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022
I - REGÊNCIA LEGAL: LEIS FEDERAIS Nº(S) 10.520/02 E 8.666/93, LEI COMPLEMENTAR Nº
123/2006, LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014, DECRETO PRESIDENCIAL Nº 10.024/2019, DECRETO
MUNICIPAL Nº 065, DE 07 DE MAIO DE 2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 005, DE 19 DE JANEIRO DE
2019, DECRETO MUNICIPAL Nº 010, DE 14 DE MARÇO DE 2013, PORTARIA MUNICIPAL Nº 002, DE
13 DE JANEIRO DE 2022 E DEMAIS NORMAS E REDAÇÕES APLICÁVEIS.
II - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022
III - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 096/2021
IV - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
V - TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO - Item
VI - REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
VII - FORMA DE FORNECIMENTO: PARCELADA
VIII - SESSÃO PÚBLICA:
DATA: 06/07/2022
HORA: 09:00h
8.1 - LOCAL: O Pregão será realizado em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da
informação – INTERNET, através do site www.licitacoes-e.com.br ou www.bb.com.br, acessando o link de
LICITAÇÕES, identificador 946726, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos
para o aplicativo “licitação-e”, constante da página eletrônica do Banco do Brasil. A Sessão será conduzida pelo
Pregoeiro Jesiel Santos Viana com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos termos da Portaria Municipal
nº 002, de 13 de Janeiro de 2022.
8.2 - Endereço para envio da documentação (Proposta de Preços e Habilitação): No sistema Licitacoes-e do
Banco do Brasil S/A.
8.3 - Recebimento das propostas: até 06/07/2022 às 08:45h.
8.4 - Abertura das propostas: 06/07/2022 às 08:45h.
8.5 - Início da sessão de disputa de preços: 06/07/2022 às 09:00h.
IX - OBJETO:
9.1. Constitui objeto desta Licitação, a Contratação de empresa(s) para fornecimento de Equipamentos
(Eletrodomésticos, Hospitalares/Odontológicos, de Escritório e de Informática) para atender as
necessidades da Unidade Básica de Saúde Miltão Xavier Ruas, conforme especificações constantes nos
Anexos deste Edital.
9.2 - As empresas interessadas, poderão se candidatar, na Licitação objeto deste Edital, o Fornecimento dos
itens constantes do Anexo I.
9.3 - A contratação com a(s) empresa(s) vencedora(s) obedecerá às condições constantes na Minuta do Contrato
de Fornecimento, Anexo V deste Edital.
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X - FUNDAMENTO LEGAL
10.1 - A presente Licitação será regida pela Constituição Federal, normas gerais Lei Federal Nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, a Lei nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2015, Decreto
Presidencial nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 005, de
19 de Janeiro de 2019, Decreto Municipal nº 010, de 14 de Março de 2013, Portaria Municipal nº 002, de 13 de
Janeiro de 2022 e demais normas e redações aplicáveis, bem como as cláusulas, condições e anexos deste Edital,
aplicando-se, subsidiariamente, os Princípios de Direito Público, suplementados pelos preceitos de Direito
Privado.
10.2 - As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele
fazem parte integrante.
XI - DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
11.1 - Poderão participar do certame os interessados previamente credenciados perante o Banco o Brasil
(www.bb.com.br), 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, e que atendam aos requisitos de habilitação
previstos neste Edital e seus Anexos.
11.2 - Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas temporariamente de participar
e de licitar com a Administração Pública ou, ainda, as declaradas inidôneas, na forma dos incisos II e III do art.
186 da Lei Estadual nº 9.433/05 ou da Lei Federal nº 8.666/93.
11.3 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar
contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de
nulidade, ressalvadas as exceções legais, conforme Lei nº 10.520/02, Lei Estadual nº 9.433/05 e Lei nº 8.666/93.
11.4 - Cópia deste Edital e seus anexos estarão a partir da data da publicação de seu resumo em Diário Oficial
do Município - https://www.belocampo.ba.gov.br/site/diariooficial à disposição dos interessados, os quais
poderão obtê-lo junto a Divisão de Licitação e Contratos ou na Divisão de Compras na sede desta Prefeitura de
segunda a sexta das 8:30 às 12:00h e no site www.licitacoes-e.com.br. Outras informações sobre a licitação
serão prestadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio na Divisão de Licitações e Contratos, nos mesmos locais e
horários, pelo(s) Telefax 77 - 3437-2939.
XII - CREDENCIAMENTO
12.1 - O credenciamento do LICITANTE será realizado através do Banco do Brasil após a formalização do
pedido e da entrega da documentação necessária;
12.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e senha pessoal intransferíveis, com
validade de 01 (um) ano para acesso às Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br) e funcionará como assinatura
eletrônica, implicando em responsabilidade legal e na presunção de sua capacidade para a realização das
transações inerentes a este pregão eletrônico, validando todos os atos praticados;
12.3 - Os interessados deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por
instrumento público ou particular, com firma reconhecida, acompanhada de RG e CPF do outorgado, atribuindo
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema;
12.4 - Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia
do respectivo Estatuto, Contrato Social ou Consolidação, acompanhado de RG e CPF do representante legal, no
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qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura;
12.5 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;
12.6 - Informações complementares sobre credenciamento poderão ser obtidas pelo telefone 0800 729 0500 ou
pelo e-mail: licitações@bb.com.br.
XIII – DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
13.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema (www.licitacoes-e.com.br),
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. Obs.: não serão aceitos documentos enviados
através de link de plataformas de compartilhamento de arquivos, será desclassificado o licitante que adotar
esse procedimento.
13.1.1 - Arquivos os quais o pregoeiro e equipe de apoio não conseguir fazer o Download por estarem
corrompidos, serão considerados como não enviados e a empresa será inabilitada, sem prejuízo a
administração, uma vez que, inviabiliza ao pregoeiro a análise dos mesmos, impossibilitando seu
julgamento quanto a legalidade da sua habilitação no certame. Obs.: As licitantes deverão dar preferência
por anexar documentos da Habilitação em arquivos unificados com vários documentos diferentes
reduzindo ao máximo o número de documentos anexados no sistema ou ainda usar a compactação de
vários arquivos no formato Zipfile (.zip). (esta observação de unificação da documentação não será
utilizada como critério de julgamento da licitante, mas é solicitado somente para dar mais praticidade
aos operadores do sistema bem como celeridade às etapas Adjudicação e Homologação dos vencedores
dentro do Sistema).
13.1.2 - A proposta de Preços a ser anexada no sistema deve vir devidamente assinada por seu
representante legal ou procurador, e obedecer ao Modelo do Anexo I deste Edital, devendo conter
todas as informações e condições nele presentes, com prazo de validade inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentação, sendo DESCLASSIFICADA a proposta de preços inicial que
não atender a estes critérios.
13.1.3 - Junto à proposta de preços escrita a licitante deve anexar o catálogo ou documento
equivalente contendo as especificações do produto, e, quando se tratar de equipamentos médicohospitalar, deve ser apresentado o(s) respectivo(s) Registro(s) do(s) Equipamento(s) junto a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA.
13.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por
meio de chave de acesso e senha.
13.3 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação,
ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de
2006.
13.4 - Antes de enviar a proposta comercial em formulário eletrônico, o LICITANTE deverá manifestar em
campo próprio do site www.licitacoes-e.com.br, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação e demais condições previstas neste Edital.
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13.5 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
13.6 - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente inseridos no sistema;
13.7 - Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o
que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
13.8 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão
disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
XIV - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
14.1 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes
campos:
14.1.1 - Valor total do item;
14.1.2 - Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de
Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia.
14.2 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
14.3 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos
bens.
14.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.
14.5 - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações
públicas municipais, quando participarem de licitações públicas;
14.5.1 - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração e por parte dos contratados
pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, após o devido processo legal,
gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos
responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
XV - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES.
15.2 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que: não estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem
as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
15.2.1 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.
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15.2.2 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.
15.3 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da
fase de lances.
15.4 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
15.5 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
15.6 - O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.
15.17 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado.
15.8 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último
por ele ofertado e registrado pelo sistema.
15.9 - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá conforme pré-fixado no sistema.
15.10 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o MODO DE DISPUTA “ABERTO”, em
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
15.11 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da
sessão pública.
15.12 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de
lances intermediários.
15.13 - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á
automaticamente.
15.14 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o Pregoeiro,
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da
consecução do melhor preço.
15.15 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser
desconsiderados pelo Pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada ao Banco do Brasil S.A.;
15.15.1 - Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
15.16 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
15.17 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado.
15.18 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
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15.19 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
15.20 - O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.
15.21 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
15.22 - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação do porte da entidade empresarial. O sistema
identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto nº 8.538, de 2015.
15.23 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com
a primeira colocada.
15.24 - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
15.25 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no
prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
15.26 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
15.27 - Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens
de preferência, conforme regulamento.
15.28 - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira
que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.
15.29 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
15.30 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
15.31 - O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, envie a
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.
15.32 - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
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XVI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
16.1 - Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto
à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste
Edital e em seus anexos.
16.2 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado no Anexo I deste Edital (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível, observando-se a regra estabelecida no art. 48, §1º, da Lei nº 8.666/93.
16.2.1 - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando
se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela
ou à totalidade da remuneração.
16.3 - 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 ofertem probabilidade de certeza à
suspeita.
16.4 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema
com, no mínimo, 24(vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
16.5 - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não aceitação da
proposta.
16.5.1 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro em até 24h do recebimento
do pedido de prorrogação.
16.5.2 - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico,
ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
16.6 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
16.7 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando na caixa eletrônica de troca de
mensagens (chat) a nova data e horário para a sua continuidade.
16.8 - O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em
condições diversas das previstas neste Edital.
16.8.1 - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
16.8.2 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
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16.9 - Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte (caso no
Anexo I do Edital constar essa exclusividade), será verificado pelo sistema, em caso de eventual ocorrência do
empate ficto, conforme o previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.
16.10 - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará a habilitação do licitante,
observado o disposto neste Edital.
XVII - DA HABILITAÇÃO.
17.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, ao Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
17.1.1 - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
17.1.2 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
17.1.2.1 - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.
17.1.2.2 - O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
17.1.2.3 - A comprovação das consultas previstas nos itens no item 17.1.2 poderá ser feita pela própria
licitante e anexada no sistema juntamente como a documentação de habilitação ao sistema de licitações,
não sendo obrigatório esse procedimento, pois o ato da licitante já enviar estas consultas junto com a
documentação de habilitação, serve apenas como facilitador para o Pregoeiro avaliar de forma mais
rápida a documentação e situação da licitante dando celeridade ao processo de julgamento de habilitação
da licitante.
17.1.3 - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição
de participação.
17.1.4 - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.
17.2 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada em relação à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.
17.3 - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em
formato digital, via sistema, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas sob pena de inabilitação.
17.4 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação
dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

_______________________________________________________________________________________________
Pregão Eletrônico nº 016/2022 - Pag. 9

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NKNBKO07PMCBMMOCPMVAIW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
30 de Junho de 2022
168 - Ano - Nº 1140

Belo Campo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

17.5 - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
17.6 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
17.6.1 - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento
dessas contribuições.
17.7 - Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir,
para fins de habilitação:
17.7.1 - Documentação Jurídica: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual (ou cédula de identidade em se tratando de pessoa
física);
b) Ato constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de
sociedades comerciais;
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados
da documentação mencionada na alínea “b” deste subitem;
d) Ato constitutivo devidamente registrado no cartório de Registros Civis de Pessoas Jurídicas, tratando-se
de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, tratando-se de cooperativa, nos termos de artigo 107 da Lei Federal Nº 5.764, de 16 de
dezembro de 1971, ou empresa, sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade
assim o exigir;
f) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual-MEI, emitido pela Receita Federal do
Brasil, caso o interessado seja um Microempreendedor Individual-MEI.
17.7.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) ou
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à sede ou ao
domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
c) Prova de regularidade de débito com a Fazenda Estadual e Fazenda Municipal quando for o caso, da
sede ou do domicílio da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal do domicílio ou sede da empresa, mediante Certidão
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União expedida pela
Secretaria da Receita;
e) Prova de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social, (INSS), e o Fundo de
Garantia, (FGTS), a Secretaria da Receita Federal;
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
OBSERVAÇÕES:
1) Portaria MF nº 358 de 05/09/2014 - Dispõe sobre a prova de regularidade fiscal perante a
Fazenda Nacional. A partir do dia 20 de outubro de 2014, as certidões que fazem provam de
Regularidade Fiscal de todos os Tributos Federais, inclusive Contribuições Previdenciárias, tanto no
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âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, serão unificadas
em um único documento. A unificação das Certidões Negativas está prevista na Portaria acima;
2) Deve-se prestar atenção que, a PARTIR DE 20/10/2014, se o contribuinte precisar comprovar a
regularidade para com a Fazenda Nacional, ele deve apresentar uma única certidão emitida a partir
dessa data OU, se possuir uma Certidão Previdenciária e uma outra dos demais tributos, emitidas
ANTES de 20/10, mas dentro do prazo de validade, poderá apresenta-las, pois continuarão válidas
dentro do período de vigência nelas indicados; mas se o contribuinte tiver apenas uma delas válida,
terá que emitir a nova CERTIDÃO UNIFICADA.
3) As certidões deverão ser apresentadas dentro do respectivo prazo de validade. Caso não conste
prazo de validade no corpo da certidão, considerar-se-á o prazo de 90 (noventa) dias da data de
emissão.
4) As certidões extraídas da Web somente terão validade se confirmada sua autenticidade pelo
Pregoeiro ou membro de equipe de apoio.
17.7.3 - Qualificação Econômico: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados
na forma da lei, devidamente lançados no livro diário registrado na Junta Comercial do domicílio ou
sede da empresa, que comprovem a situação financeira desta, vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03
(três) meses da data da apresentação da proposta. O licitante apresentará, conforme o caso, publicação
do balanço ou cópia reprográfica das páginas do livro diário onde foram transcritos o balanço e a
demonstração de resultado, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta
Comercial. (Obs.: Dispensado para Microempreendedores Individuais).
17.7.4 - Qualificação Técnica - Será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:
a) Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de pelo menos 01 (um) atestado,
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado.
17.7.5 - Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, de que não
emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos,
ressalvado, se for o caso, o emprego de menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme
modelo constante do Anexo IV deste Edital.
17.7.6 - Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado, de que o
licitante não se encontra suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da
Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta e que é cumpridora de todas as
exigências legais impostas pela legislação vigente e por órgãos regulamentadores, independente de exigência
deste Edital.
17.8 - Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME ou EPP), nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006, e para que estas possam gozar dos benefícios previstos nos capítulos V e
VI da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento, manifestação de cumprir plenamente os requisitos
para classificação como tal, nos termos do art. 3º do referido diploma legal, por meio da Declaração de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - Anexo VII.
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17.9 - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a
todas as demais exigências do edital.
17.9.1 - A declaração do vencedor acontecerá no momento posterior à fase de habilitação.
17.10 - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa
de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e
trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração
pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
17.11 - A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será
concedido o mesmo prazo para regularização.
17.12 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a
sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
17.13 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
17.14 - Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação,
haverá nova verificação, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
17.15 - O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da
aplicação das sanções cabíveis.
17.16 - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.
XVIII - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.
18.1 - A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser anexada no Sistema Licitacoes-e no prazo de
até 48 (quarenta e oito) horas a partir do momento que a licitante for Declarada Vencedora no sistema eletrônico
e deverá:
18.1.1 - ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.
18.1.2 - conter a indicação do endereço de e-mail, número de telefones/celulares para contato, banco, número
da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
18.1.3 - conter especificações e características detalhadas dos produtos/serviços cotados, bem como, a
garantia e outros elementos que de forma inequívoca os identifiquem, em consonância com o conteúdo do
Termo de Referência.
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18.1.4 - constar de nome e qualificação da pessoa com poderes para assinar contratos com o Município.
18.1.5 - O Descumprimento do prazo de 48 (quarenta e oito) horas terá como consequência a
desclassificação automática da proposta de preços da licitante declarada vencedora.
18.2 - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
18.2.1 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, vinculam a Contratada.
18.3 - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor
global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
18.3.1 - Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso
de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
18.4 - A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena
de desclassificação.
18.5 - A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não
corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
18.6 - As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão
disponíveis na internet, após a homologação.
18.7 - A PROPOSTA READEQUADA ao(s) lance(s) verbai(s) a empresa será feita após a sessão de
licitação, onde serão obedecidos os seguintes critérios:
18.7.1 - Os valores readequados dos itens de cada lote/item, deverá respeitar o percentual de redução
ofertado pela licitante durante a etapa de lances de cada lote/item;
18.7.2 - Nenhum item do lote/item poderá ter preço superior ao da proposta inicial, nem poderá, a empresa
vencedora aplicar o valor da redução em apenas alguns dos itens do lote em detrimento de outros.
18.7.3 - A proposta escrita readequada do vencedor poderá ser menor do que o ofertado na etapa de lances
para o um melhor ajustamento dos valores unitários e totais dos itens de cada lote/item. Mas não poderá ser
maior do que o lance vencedor do lote/item.
XVIX - DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
19.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da licitação, qualquer pessoa poderá
encaminhar pedidos de impugnação ao ato convocatório do Pregão.
19.1.1 - Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos acerca do ato convocatório do Pregão, que
deverá ser encaminhado por escrito em atenção do Pregoeiro.
19.1.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.
19.2 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
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indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema,
imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor
19.2 - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação
da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
19.2.1 - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições
de admissibilidade do recurso.
19.2.2 - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência
desse direito.
19.2.3 - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias úteis para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico ou por meio do e-mail licitacoes.belocampoba@gmail.com
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico ou por meio do e-mail licitacoes.belocampoba@gmail.com em outros 03 (três)
dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
19.3 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
19.3 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste
Edital.
19.4 - A falta de manifestação no prazo estabelecido no item 19.2 autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à
licitante vencedora.
19.5 - A decisão do(s) recursos interpostos serão divulgados exclusivamente no Site do Diário Oficial do
Município (https://www.belocampo.ba.gov.br/site/diariooficial), passando a valer para todos os efeitos à partir
da data da publicação.
XX - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.
20.1 - A sessão pública poderá ser reaberta:
20.1.1 - 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.
20.1.2 - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
20.2 - Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
20.2.1 - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, telefone, de acordo
com a fase do procedimento licitatório.
20.2.2 - A convocação feita por e-mail ou telefone dar-se-á de acordo com os dados contidos no Banco do
Brasil e nas informações constantes na Receita Federal, sendo responsabilidade do licitante manter seus
dados cadastrais atualizados.
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XXI - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
21.1 - Não havendo manifestação de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à empresa vencedora
para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
21.2 - Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade superior adjudicará o objeto licitado à licitante vencedora, homologando, em seguida, o
procedimento licitatório.
21.3 - A Homologação e a Adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.
XXII - DA CONTRATAÇÃO
22.1 - A Adjudicatária será convocada a assinar o termo de contrato no prazo de até 10 (dez) dias corridos, sob
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 10.520/02 e Lei nº
8.666/93, podendo solicitar sua prorrogação por igual período, por motivo justo e aceito pela Administração,
devendo comparecer à Divisão de Licitações e Contratos, Praça Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade de
Belo Campo, Bahia.
22.2 - Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por sócio que detenha poderes de
administração, apresentando o contrato social e sua alteração, ou procurador com poderes expressos.
22.3 - Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, é
facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente, examinar e
verificar a aceitabilidade das propostas subseqüentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo
licitante, das condições de habilitação, procedendo à contratação.
22.4 - O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no Anexo V deste Edital e será emitido para o
CNPJ informado na proposta de preços.
22.5 - A Contratada obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões, mediante solicitação, por escrito, nas mesmas
condições deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, Art. 65 da Lei nº
8.666/93.
a) Se por ocasião da formalização do contrato, as Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista da
Adjudicatária estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por
meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os
documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada;
b) Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será
notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a
apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob a pena de a contratação
não se realizar.
22.6 - A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as
atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas,
bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não
caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de
aditamento.
22.7 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a
situação regular de que se trata o item 22.5, alínea (a) ou se recusar a assinar o contrato, serão convocadas as
demais licitantes classificadas para participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da
contratação.
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22.7.1 - Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 08 (oito) dias úteis, contados da divulgação
do aviso por publicação no Diário Oficial do Município.
22.8 - O contrato será celebrado com duração de 04 (quatro) meses contados da data de sua assinatura.
22.7.1 - A Licitante vencedora terá o prazo de até 10 (dez) dias corridos após a publicação da
Homologação do certame no Diário Oficial do Município para se apresentar junto ao Departamento de
Licitações e Contratos para assinatura do instrumento contratual.
XXIII - DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
23.1 - As empresas enquadradas como Micro ou Pequeno Porte, terão todos os direitos e deveres observados
pela lei Complementar 123/06.
23.2 - As empresas enquadradas como Micro ou Pequeno Porte, deverão apresentar uma declaração, conforme
modelo Anexo VII.
XXV - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DOTAÇÃO E PRAZO
25.1 - O fornecimento dos produtos deverá ser efetuado no Município de Belo Campo-Ba, de acordo com a
necessidade da Administração Municipal, nas quantidades ora estipulada, mediante requisição emitida pela
Divisão de Compras ou por outros oficialmente autorizado pela autoridade superior, da seguinte forma:
a) Conforme solicitação da Prefeitura Municipal, de forma imediata, devendo a contratada entregar, na
Sede do Município de Belo Campo-Ba, os materiais solicitados num prazo de até 30 (trinta) dias
corridos após a solicitação, independentemente da quantidade solicitada. Obs.: A Montagem/Instalação
dos Equipamentos no local que serão destinados é de responsabilidade da empresa contratada que
fornecê-los.
b) As Autorizações de Fornecimento poderão ser realizadas via e-mail, fac-simile ou outro meio que a
Contratante achar conveniente, não podendo, em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento
das Autorizações de Fornecimento.
25.2 - Os quantitativos totais expressos no Anexo I, são estimados e representa a previsão das Secretarias
requisitantes, e serão solicitados conforme necessidade desta.
25.3 - O pagamento será através da apresentação da Nota Fiscal/Fatura no mínimo duas vias efetuado e após
atestado de recebimento da seguinte forma:
25.4 - As notas fiscais ou faturas deverão ser apresentadas no mínimo em 02 (duas) vias.
- O pagamento será em até 30 (trinta) dias, após atestado a entrega do material e cumprimento de todas
as exigências estipuladas neste Edital.
25.5 - As despesas dos produtos acima serão cobertas por recursos financeiros oriundos:
Dotação Orçamentária:
Órgão: 28000 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 28001 - Secretaria de Saúde
Atividade/Projeto: 1.071 - Construção, ampliação, Reequip. e Manut. Unidades e Postos de Saúde
Classificação Econômica: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanentes
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XXVI - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) A CONTRATADA deverá apresentar as Notas Fiscais / Faturas em no mínimo em 02 (duas) vias, e
serão separadas conforme Ordens de Fornecimento/Serviços emitidas pela Secretaria responsável pelo
objeto deste Edital, em até 05 (cinco) dias úteis antes da data do pagamento;
b) A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, os representantes
legais e técnico, devidamente credenciados, para desempenhar junto à CONTRATANTE, a gestão
contratual, cabendo aos mesmos gerir todas as obrigações legais e técnicas inerentes ao contrato e ainda,
servir de elo constante de ligação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. A qualquer
substituição do gestor contratual, a CONTRATADA deverá comunicar o fato por escrito à
CONTRATANTE, com antecedência mínima de 03 (três) dias corridos;
c) A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e compromissos
contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos eventuais encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, a eles não se vinculando a
CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
d) A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus propostos e/ou empregados, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou
por seus prepostos;
e) A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pelo fornecimento e execução dos serviços, objeto
deste Edital, bem como também dos eventualmente executados por seus subcontratados;
f) A CONTRATADA obriga-se a recompor todo e qualquer serviço condenado pela Fiscalização da
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo final.
A CONTRATADA ainda deverá:
a) Responsabilizar-se pelos danos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo
na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou
acompanhamento pela Contratante;
b) Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com ao fornecimento dos produtos
objeto da licitação, mesmo que para isso outra solução não prevista neste, tenha que ser apresentada,
para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para a Contratante;
c) Responsabilizar-se por todas as despesas com impostos, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais e
contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, salários e
quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução do objeto desta licitação;
d) Pagar, pontualmente, aos seus fornecedores, o valor dos recursos materiais e serviços disponibilizados
nos Fóruns, ficando estabelecido que a Contratante não responde solidária ou subsidiariamente por esses
pagamentos, que são de única e inteira responsabilidade da empresa contratada;
e) Só divulgar informações acerca do fornecimento dos produtos, objeto desta licitação, que envolva o
nome da Contratante, mediante sua prévia e expressa autorização.
f) Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que envolvam a
Contratada, independentemente de solicitação;
g) Cumprir todas as leis e posturas, Federais, Estaduais e Municipais pertinentes e responsabilizar-se por
todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa;
h) Administrar e executar todos os contratos, tácitos ou expressos, firmados com terceiros, bem como
responder por todos os efeitos desses contratos perante terceiros e a própria Contratante.
i) Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos recolhimentos de
tributos que incidam ou venham a incidir sobre os produtos contratados;
j) Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de
danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como obrigarse por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por
força de lei, relacionadas com o cumprimento do presente contrato;
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k) Cumprir, fielmente, as obrigações assumidas, de modo que o fornecimento dos produtos contratados se
realize com esmero e perfeição, devendo o serviço de entrega ser sob sua inteira responsabilidade;
l) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93;
m) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da
Lei 8.666/93.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Diário Oficial do Município, até o
QUINTO DIA ÚTIL do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a
contar da referida assinatura, conforme art.61, §1º da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações;
b) Pagar conforme estabelecido no Edital, as obrigações financeiras decorrentes do presente Contrato, na
integralidade dos seus termos;
c) Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a execução do
objeto contratual, com poderes plenos para gerenciar técnica e administrativamente o mesmo;
d) Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução do fornecimento/prestação dos serviços objeto do contrato.
XXVII - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, DO PRAZO E PRORROGAÇÃO
27.1 - O recebimento dos produtos, objeto desta licitação, obedecerá às normas fixadas das Leis 10.520/02 e
8.666/93, e as demais disposições constantes da Minuta do Contrato Anexo V deste Edital.
27.2 - Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar
todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada,
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.
27.3 - O recebimento será efetuado pelo Servidor da Secretaria de Responsável que receber o material, que
realizará verificação da conformidade do objeto com as especificações do edital e quando será emitido TERMO
DE RECEBIMENTO Anexo VI.
27.4 - A entrega do objeto licitado será em local indicado pela Secretaria Municipal de Responsável.
27.5 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada de total
responsabilidade na execução do contrato.
XXVIII - REVOGAÇÃO-ANULAÇÃO
A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos da Lei nº 8.666/93.
XXIX - RESCISÃO
29.1 - A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as
previstas na Lei nº 8.666/93.
29.2 - A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da contratante nos casos enumerados nas
Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93.
29.3 - Quando a rescisão ocorrer com base com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que
haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.
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29.4 - O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº
8.666/93.
XXX - DAS PENALIDADES
30.1 - Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93, sujeitandose os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida a
prévia e ampla defesa em Processo Administrativo.
30.2 - Ao LICITANTE que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, será aplicada a seguinte sanção, graduada
conforme a gravidade da infração, sem o prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio Processo
Administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório.
30.3 - Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciamento no Cadastro Único
de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba, pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses
quando:
Não celebrar o contrato;
Deixar de entregar documentação exigida para o certame;
Apresentar documentação falsa;
Ensejar o retardamento na execução do objeto;
Não mantiver a proposta de preço;
Falhar ou fraudar na execução do contrato;
Comportar-se de modo inidôneo, desacato ao Pregoeiro e aos participantes do certame;
Cometer fraude fiscal;
Entregar produtos com prazo de validade vencida ou em desacordo com as exigências deste Edital;
Entregar produto em desacordo com a nomeclatura do produto e o nome do fabricante contidos na
proposta;
k) Apresentar proposta de produtos que não comercializam.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

30.4 - Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas as seguintes sanções,
graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio Processo
Administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório:
30.4.1 - Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.
30.4.2 - Multa por atraso imotivado do fornecimento dos produtos objeto do contrato, nos prazos abaixo
definidos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor da compra, em caso de: atraso na entrega superior a 05 (cinco)
dias, desistência na entrega do material;
b) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura do fornecimento dos produtos objeto do
contrato;
c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha havido o cancelamento da nota de empenho
ou documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura do fornecimento dos produtos;
d) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho ou documento
correspondente: 20% sobre o valor da fatura do fornecimento dos produtos objeto do contrato.
30.4.3 - Suspensão nos prazos abaixo definidos:
a) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito
da Administração Pública Municipal;
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b) suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o valor do contrato, a depender do prejuízo causado
à Administração Pública Municipal;
c) não atender as especificações técnicas (nomenclatura e marca) e os quantitativos estabelecidos no
contrato: multa de 10% e 20%;
d) paralisar o fornecimento dos produtos objeto do contrato, sem justa causa e prévia comunicação à
administração: multa de 10% a 20%;
e) adulterar ou alterar substancias e características física, química ou biológica dos produtos objeto do
contrato: multa de 20%;
f) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, do produtos objeto do contrato falsificado, furtado,
deteriorado, ou danificado: multa de 20%;
g) entregar os produtos objeto do contrato que cause dano à saúde, tais como infecções, intoxicações,
devidamente comprovada: multa de até 20%.
30.5 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal quando o
licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas no subitem 30.4.
30.6 - A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal esteja em
vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do município até o
comprimento de penalidades que lhe foi imposta.
30.7 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública Municipal, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e depois de ocorrido o prazo de penalidade aplicada.
30.8 - As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente e no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão
deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio Processo Administrativo, garantida a
ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal de
Administração.
30.9 - Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado deverá recolher a multa
por meio de depósito em Conta Corrente em nome da Prefeitura, ou responderá pela sua diferença a qual será
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, cobrada judicialmente.
30.10 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, e depender do grau da
infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não impedindo
que a Administração rescinda unilateralmente o contrato.
30.11 - Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
após prévio Processo Administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação
administrativa à Contratada, sob pena de multa.
30.12 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido Processo Administrativo, que prevê defesa prévia do
interessado e recurso os prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista do processo.
XXXI - DOS ANEXOS
33.1 - Integra este Edital, para todos os efeitos de direito:
a)
b)
c)
d)

Anexo I - Proposta de Preços;
Anexo II - Modelo de Procuração (credencial);
Anexo III - Declaração de Pleno Conhecimento de Habilitação;
Anexo IV - Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor;
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e)
f)
g)
h)

Anexo V - Minuta de Contrato;
Anexo VI - Termo de Recebimento;
Anexo VII - Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
Anexo VIII - Termo de Referência.

XXXII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
32.1 - As normas disciplinares desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa respeitada a
igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a
segurança da contratação.
32.2 - A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o Pregoeiro, se
necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
32.3 - O Pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo o registro da
suspensão e a convocação para a continuidade dos mesmos, bem como promover diligências destinadas a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
32.4 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da
documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação
pertinente.
32.5 - Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca de Belo
Campo-Ba, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
32.6 - Da sessão, o sistema gerará Ata Circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes, e estará disponível para consulta no site: www.licitacoese.com.br
32.7 - O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município.
32.8 - Os demais atos pertinentes a esta licitação passíveis de divulgação serão publicados no Diário Oficial do
Município.
32.9 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
32.10 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 01 (um) dia útil à
data fixada para o recebimento das propostas.
32.11 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
32.12 - Os Recursos ou Impugnações deverão ser protocolados pelo Licitante em horário de expediente
comercial (08:00h às 12:00h), junto ao Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba, à
Comissão Permanente de Licitação ou através do endereço licitacoes.belocampoba@gmail.com, sendo
que o licitante, deve entrar em contato com o Pregoeiro através do telefone 77 - 3437-2939 para
confirmação do recebimento do e-mail.
32.13 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, com observância da legislação
em vigor, as Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013,
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Decreto Municipal nº 005, de 19 de Janeiro de 2019 e Portaria Municipal nº 002, de 13 de Janeiro de 2022 e
demais normas e redações aplicáveis.
XXXIII - FORO
33.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Belo Campo-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa.
Belo Campo-Ba, 15 de Junho de 2022.

Jesiel Santos Viana
Pregoeiro Municipal
Portaria Municipal nº 002, de 13 de Janeiro de 2022
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022
ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
FORNECEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICIPIO:
DATA: 06/07/2022. E-MAIL:
ITEM

QUANT.

UN

1

1

UNID.

2

13

UNID.

3

5

UNID.

4

2

UNID.

5

1

UNID.

6

1

UNID.

7

1

UNID.

8

2

UNID.

9

2

UNID.

10

2

UNID.

11

3

UNID.

12

1

UNID.

13

1

UNID.

14

1

UNID.

CNPJ:
CEP:
ESTADO:

ESPECIFICAÇÃO
AR CONDICIONADO - Tipo SPLIT, de
9.000 a 12.000 btu's, quente e frio.
ARMÁRIO - Material em aço, com altura de
100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm, com
03 ou 04 prateleiras e com capa- pacidade
mínima de 40 kg, por prateleira.
ARQUIVO - Material em aço, de 3 a 5
gavetas, trilho telescópio e com deslisamento
das gavetas.
CADEIRA - Material em aço ou ferro pintado,
com braços, regulagem de altura, assento e
encosto em tecido.
CADEIRA
ODONTOLÓGICA
COMPLETA (EQUIPO, SUGADOR E
REFLETOR) - Comando da cadeira no pedal
e cabeceira, com refietor, equipo tipo CART
ou Acoplado, até 3 cubas em parcela/cerâmica,
seringa tríplice, peça reta, contra ângulo, micro
motor, unidade auxiliar (sugador), caneta de
rotação, mocho.
CARRO PARA TRANSPORTE DE
MATERIAIS (DIVERSOS) -Tipo fechado,
confeccionado em aço, com capacidade
dimensões Altura de 70 a 90 cm x largura de
60 a 70 cm x comprimento de 70 a 100 cm.
COMPRESSOR
DE
AR
- Capacidade do
ODONTOLÓGICO
reservatório de 30 a 39 litros, potência de a 1,0
a 1,5 HP, consumo de 6 a 7 pésisento de óleo.
DETECTOR
FETAL - Tipo de mesa,
tecnologia digital, display, tamanho de 3 a 5,
conector elétrica e bateria.
FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS Tipo Led, sem fio e sem radiômetro.
MESA PARA COMPUTADOR - Material de
confecção: madeira, MDF ou MDP,
02
gavetas - Dimensões aproximadas 120 cm x
60 cm.
MESA DE EXAMES - Estrutura com
armário, material de confecção em madeira ou
MDF.
MESA GINECOLÓGICA - Estrutura em aço
ou ferro pintado, sem armário
OTOSCOPIO SIMPLES - Iluminação em
fibra óptica - LED, 5 a 10 espéculos
reutilizáveis, com alimentação carregador de
mesa para cabo recarregavem com bateria de
lítio.
TABLET 10 POLEGADAS - Especificação
mínima: Sistema operacional Android 10.0 ou
superior, tela de no mínimo 10 polegadas com
tecnologia LCD ou LED, Processador no
minímo octa CORE 2.0 GHz; Armanezamento
interno de 64 GB ou superior; possuir SLOT
para cartão de memória microsd; Câmara
traseira de no mínimo MP e frontal com no
mínimo SMP; Conexão USB, Wi-fi,

INSC. EST.:
FONE:
CONTATO:

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
TOTAL
R$1.970,00

R$1.970,00

R$988,00

R$12.844,00

R$2.301,00

R$11.505,00

R$225,00

R$450,00

R$17.084,00

R$17.084,00

R$3.261,00

R$3.261,00

R$4.035,00

R$4.035,00

R$1.640,00

R$3.280,00

R$840,00

R$1.680,00

R$370,00

R$740,00

R$3.215,00

R$9.645,00

R$1.697,00

R$1.697,00

R$1.263,00

R$1.263,00

R$4.090,00

R$4.090,00
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15

1

UNID.

Bluetoothe 4G. Deve possuir sistema de GPS
integrado
com
sensores
oscilocópio
acelerômetro. Obs.: As configurações acima
são
mínimas,
podendo
ser
ofertado
configurações superiores.
COMPUTADOR {DESKTOP-BASICO) Especificação mínima de que esteja em linha
de produção pelo fabricante, processador de no
mínimo 4 núcleos, 8 thereads e frequência de
3.0 GHz; unidade de armazenamento SSD 240
GB interface Pele NVMe M.2, memória RAM
de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4GB cada,
tipo SDRAM DDR4 2666MHz ou superior
operando em modalidade duas CHANNEL.
Placa deve ter arquitetura ATX MICROATX,
BTX ou MICROBTX, Possuir pelo menos
1slot PCl-EXPRESS 2.0 x 16 ou superior.
Possuir sistem de detecção de intrusão de
chassis, com acionador instalado no gabinete.
Adaptador de vídeo integrado deverá ser no
mínimo de 1GB de memória. Possuir suport ao
MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior.
Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo
2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1digita l
do tipo HDMI, display PORT ou DVI.
Unidade combinada de gravação de disco ótico
CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107
teclas com fio e mouse USB, 800 /DPI, 2
botões, scroll com fio, Monitor em LED 19
POLEGADAS (widescreen 16:9 (1920 x 1080
a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display
PORT ângulos de visão vertical e horizontal
mínimo de178º. Interface de rede 10/100/100 e
WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema
operacional Windows10 pro (64 bits) original.
Fonte compatível e que suporte toda a
configuração exigida no ítem. Gabinete e
periféricos deverão funcionar na vertical ou
horizontal.Todos os equipamentos ofertados
(gabinete, teclado mouse e monitor) devem
possuir gradações neutras das cores branca,
preta ou cinza e manter o mesmo padrão de
cor. Todos os componentes do produto deverão
ser
novos,
sem
uso,
reforma
ou
recondicionamento. Obs.: As configurações
acima são mínimas, podendo ser ofertado
configurações superiores.

R$4.981,00

VALOR TOTAL

R$4.981,00

R$78.525,00

1) PRAZO DE ENTREGA e FORMA DE RECEBIMENTO DAS AUTORIZAÇÕES DE
COMPRAS:
a) A entrega dos materiais solicitados ocorrerá no prazo de prazo de até 30 (trinta) dias corridos após a
solicitação.
b) Atender todas as Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de
Fornecimento:
Endereço de E-mail: __________________________________________________________________
Fac-Simile: __________________________________________________________________________
c) O fornecimento dos produtos deverá ser efetuado no Município de Belo Campo-Ba, de acordo com a
necessidade da Administração Municipal, nas quantidades ora estipulada, após a emissão da Autorização de
Fornecimento que pode ser encaminhada para a Contratada através do endereço de e-mail ou fac-simile
informados no item "b" acima, ficando a critério da Administração a escolha de um dos dois meios de
comunicação que lhe convir.
2) FORMA DE PAGAMENTO: - Em até 30 (trinta) dias, após atestado a entrega, montagem, instalação
do equipamento e treinamento do servidor que vai operar o equipamento, quando for o caso;
3) FORMA DE ENTREGA: Entregar conforme solicitação da Contratante;
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4) VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
Eu, ......................................................................... abaixo assinado, representante da empresa
............................................................................. declaro ter tomado conhecimento de todas as condições
referente ao fornecimento dos materiais/equipamentos objeto do Pregão Eletrônico nº 016/2022, e que
possuo toda a estrutura (materiais, equipamentos, máquinas, pessoal especializado) necessária para a
execução do objeto licitado. Assim sendo, me comprometo a cumprir fielmente conforme valores propostos
na Planilha Orçamentária apresentada acima e as condições estipuladas nos itens 01, 02, 03 e 04
relacionadas acima e todas as demais condições prevista no presente Edital de Licitação e ainda cumprir
todas as normas regulamentares para a sua prestação.
..........................................., ........ de .................................. de 20.......
___________________________________________________
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
CARIMBO DE CNPJ E DADOS DA EMPRESA
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022
ANEXO II
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

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

____________________________, _____de __________________ de 20____.

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022
ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E
ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto no inc. V do artigo 184 da Lei
Estadual ou Lei nº 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das
sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 186 do mesmo diploma.

____________________________, _____de __________________ de 20____.

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022
ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, que não empregamos menor
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
( X ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

____________________________, _____de __________________ de 20____.

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022
ANEXO V
MINUTA DO CONTRATO Nº
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO
DE
MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO
DE
BELO
CAMPO-BA
E
......................................................................
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público, com sede na
Praça Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº
14.237.333/0001-43, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. José Henrique Silva Tigre,
doravante denominada CONTRATANTE e a empresa ................................, pessoa jurídica de direito privado,
Inscrito no CNPJ nº ............................, com endereço comercial .................................., Bahia, representado neste
ato por pelo(a) o(a) Sr.(a) ............................., brasileiro(a), casado(a), administrador(a) de empresas, portador(a)
da cédula de identidade nº ............., emitida pela SSP/......., inscrito(a) no CPF sob o n° .................., com
endereço na .................................., aqui denominada CONTRATADA, com base nas disposições da Lei Federal
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas ulteriores alterações, Lei nº 10.520/02, e no Pregão Eletrônico nº
016/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento de Materiais, mediante as cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto, o Fornecimento de Equipamentos
(Eletrodomésticos, Hospitalares/Odontológicos, de Escritório e de Informática) para atender as
necessidades da Unidade Básica de Saúde Miltão Xavier Ruas , conforme especificações constantes no
Edital da Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico nº 016/2022 e seus anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de
Fornecimento de Materiais.
CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ .......................
(...........................................................), devendo o pagamento ocorrer mediante apresentação de Nota Fiscal e
Recibo, após a Secretaria Responsável atestar a entrega dos produtos.
CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de 04 (quatro) meses,
contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.
Parágrafo Único: Os quantitativos totais expressos no Anexo I, deste edital, são estimativos e representam
a previsão da Secretaria requisitante, durante o prazo de vigência do contrato.
CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:
Órgão: ................................................
Atividade/Projeto: ................................................
Elemento de Despesa: ................................................
CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia do fornecimento será pelo tempo de duração do contrato,
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.
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CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente
estipuladas no item XXX do instrumento convocatório (DAS PENALIDADES).
CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão,
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores
alterações.
Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a)
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo
da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por
cento) sobre o valor do contrato.
CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.
CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 016/2022, seus Anexos e a Proposta de
Preços da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93,
inclusive nos casos omissos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:
Obrigações da Contratante:
a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as
deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata
correção das irregularidades apontadas;
c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da
contratada.
Obrigações da Contratada:
a) Entregar os equipamentos objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;
b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos materiais, por qualquer irregularidade constatada;
c) Entregar os equipamentos solicitados no Município num prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
após a solicitação, independentemente da quantidade da solicitação. Obs.: A Montagem/Instalação dos
Equipamentos no local que serão destinados é de responsabilidade da empresa contratada que fornecêlos.
d) Atender todas as Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de
Fornecimento:
Endereço de E-mail: .......................................
Fac-Simile: (....) ..........-...........
e) Paralisação por falta de pagamento;
f) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93;
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g) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
h) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao
Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 016/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr.
..............................................., ocupante do cargo ..........................................., como representante da Contratante
para Gestão e Fiscalização do presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Belo Campo-Ba, para dirimir
qualquer dúvida.
E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença
de testemunhas abaixo arroladas.
Belo Campo-Ba, ......... de ..................... de 20......

_________________________
José Henrique Silva Tigre
Prefeito

____________________________
..................................................
Empresa Contratada

Testemunhas:

________________________
CPF:
________________________
CPF:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022
ANEXO VI
TERMO DE RECEBIMENTO
A Secretaria Municipal de ................................, atesta o presente Termo a entrega pela
empresa........................................................, vencedora dos itens da licitação processada na modalidade de
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022, de que trata este referido anexo, dos produtos abaixo relacionados,
nas datas ali especificadas, após a verificação do produto sendo o mesmo apresentado na proposta de preços dos
itens e as marcas especificadas no Anexo I, deste Edital.
Item

Tipo do Produto

Marca

Quantidade
Recebida

Preço
Unitário

Total

Data do
Recebimento

TOTAL
Observações:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

______________________, _____de __________________ de 20_____.

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022
ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE
Para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 016/2022, declaro, sob as penas da lei, que a empresa
_______________________________, inscrita no CNPJ nº __________________________, cumpre os
requisitos legais para a qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte estabelecidos pela Lei
Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento
favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto nº 6.204, de 05.09.2007.
Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou
restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora
do certame.

____________________________, _____de __________________ de 20____.

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa

OBSERVAÇÃO:
Esta declaração deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitações, na abertura da sessão quando do
credenciamento dos licitantes.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022
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ANEXO VIII – TERMO DE REFERÊNCIA
1 – OBJETO E JUSTIFICATIVA
1.1 - Constitui objeto deste Termo de Referência a Contratação de empresa(s) para fornecimento de
Equipamentos (Eletrodomésticos, Hospitalares/Odontológicos, de Escritório e de Informática) para
atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde Miltão Xavier Ruas, de acordo com as
especificações, quantitativos máximos e condições mínimas abaixo apresentadas.
1.2 - A justificativa para a aquisição dos equipamentos para aparelhar a Unidade de Saúde Miltão Xavier
Ruas.
ITEM

QUANT.

UN

ESPECIFICAÇÃO

1

1

UNID.

2

13

UNID.

3

5

UNID.

4

2

UNID.

5

1

UNID.

6

1

UNID.

7

1

UNID.

8

2

UNID.

AR CONDICIONADO - Tipo SPLIT, de 9.000 a 12.000 btu's, quente e frio.
ARMÁRIO - Material em aço, com altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm, com 03 ou
04 prateleiras e com capa- pacidade mínima de 40 kg, por prateleira.
ARQUIVO - Material em aço, de 3 a 5 gavetas, trilho telescópio e com deslisamento das
gavetas.
CADEIRA - Material em aço ou ferro pintado, com braços, regulagem de altura, assento e
encosto em tecido.
CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO, SUGADOR E REFLETOR) Comando da cadeira no pedal e cabeceira, com refietor, equipo tipo CART ou Acoplado, até 3
cubas em parcela/cerâmica, seringa tríplice, peça reta, contra ângulo, micro motor, unidade
auxiliar (sugador), caneta de rotação, mocho.
CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS (DIVERSOS) -Tipo fechado,
confeccionado em aço, com capacidade dimensões Altura de 70 a 90 cm x largura de 60 a 70 cm
x comprimento de 70 a 100 cm.
COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO - Capacidade do reservatório de 30 a 39 litros,
potência de a 1,0 a 1,5 HP, consumo de 6 a 7 pésisento de óleo.
DETECTOR FETAL - Tipo de mesa, tecnologia digital, display, tamanho de 3 a 5, conector
elétrica e bateria.
FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS - Tipo Led, sem fio e sem radiômetro.
MESA PARA COMPUTADOR - Material de confecção: madeira, MDF ou MDP, 02 gavetas Dimensões aproximadas 120 cm x 60 cm.
MESA DE EXAMES - Estrutura com armário, material de confecção em madeira ou MDF.
MESA GINECOLÓGICA - Estrutura em aço ou ferro pintado, sem armário
OTOSCOPIO SIMPLES - Iluminação em fibra óptica - LED, 5 a 10 espéculos reutilizáveis,
com alimentação carregador de mesa para cabo recarregavem com bateria de lítio.
TABLET 10 POLEGADAS - Especificação mínima: Sistema operacional Android 10.0 ou
superior, tela de no mínimo 10 polegadas com tecnologia LCD ou LED, Processador no minímo
octa CORE 2.0 GHz; Armanezamento interno de 64 GB ou superior; possuir SLOT para cartão
de memória microsd; Câmara traseira de no mínimo MP e frontal com no mínimo SMP;
Conexão USB, Wi-fi, Bluetoothe 4G. Deve possuir sistema de GPS integrado com sensores
oscilocópio acelerômetro. Obs.: As configurações acima são mínimas, podendo ser ofertado
configurações superiores.
COMPUTADOR {DESKTOP-BASICO) - Especificação mínima de que esteja em linha de
produção pelo fabricante, processador de no mínimo 4 núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0
GHz; unidade de armazenamento SSD 240 GB interface Pele NVMe M.2, memória RAM de 8
GB, em 2 módulos idênticos de 4GB cada, tipo SDRAM DDR4 2666MHz ou superior operando
em modalidade duas CHANNEL. Placa deve ter arquitetura ATX MICROATX, BTX ou
MICROBTX, Possuir pelo menos 1slot PCl-EXPRESS 2.0 x 16 ou superior. Possuir sistem de
detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. Adaptador de vídeo
integrado deverá ser no mínimo de 1GB de memória. Possuir suport ao MICROSOFT
DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo,
sendo pelo menos 1digita l do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de
gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse
USB, 800 /DPI, 2 botões, scroll com fio, Monitor em LED 19 POLEGADAS (widescreen 16:9
(1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT ângulos de visão vertical e
horizontal mínimo de178º. Interface de rede 10/100/100 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac.
Sistema operacional Windows10 pro (64 bits) original. Fonte compatível e que suporte toda a
configuração exigida no ítem. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou
horizontal.Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado mouse e monitor) devem possuir

9

2

UNID.

10

2

UNID.

11
12

3
1

UNID.
UNID.

13

1

UNID.

14

1

UNID.

15

1

UNID.
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gradações neutras das cores branca, preta ou cinza e manter o mesmo padrão de cor. Todos os
componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Obs.: As
configurações acima são mínimas, podendo ser ofertado configurações superiores.

2 - ITENS E QUANTITATIVOS
2.1 - O presente Termo de Referência tem como objeto a contratação de empresas(s) para fornecimento dos
produtos acima apresentados, nas quantidades máximas estimadas conforme quadro anterior.
3 - CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
3.1 - O fornecimento dos equipamentos deverá ser efetuado no Município de Belo Campo-Ba, de acordo com
a necessidade da Administração Municipal, nas quantidades ora estipulada, mediante requisição emitida pela
Divisão de Compras ou por outros oficialmente autorizado pela autoridade superior, da seguinte forma:
a) Conforme solicitação da Prefeitura Municipal, de forma imediata, devendo a contratada entregar, na
Sede do Município de Belo Campo-Ba, os materiais solicitados num prazo de até 30 (trinta) dias
corridos após a solicitação, independentemente da quantidade solicitada. Obs.: A
Montagem/Instalação dos Equipamentos no local que serão destinados é de responsabilidade da
empresa contratada que fornecê-los.
b) As Autorizações de Fornecimento poderão ser realizadas via e-mail, fac-simile ou outro meio que a
Contratante achar conveniente, não podendo, em hipótese alguma a empresa alegar o não
recebimento das Autorizações de Fornecimento.
3.2 - A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado em desacordo com as
especificações e condições deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato, fixando prazo para a
regularização;
3.3 - A Contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do
prazo estabelecido pela Administração, as partes do objeto deste Edital e seus Anexos, em que se verificarem
vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços.

4 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após atestado a entrega do material, conforme
exigências do Edital.
5 - PRAZOS
5.1 - A entrega dos itens efetivamente contratados deverá ser efetuada na sede do Município de Belo
Campo-Ba, parceladamente, de acordo com a necessidade da Administração Municipal, nas quantidades ora
estipulada, após a emissão da Autorização de Fornecimento, nos prazos estabelecidos no Edital, contando-se
o prazo a partir da comunicação formal ao licitante vencedor que será efetuada via fax ou outro meio hábil.

6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1 - A CONTRATANTE, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:
6.1.1 - efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Contrato;
6.1.2 - promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, sob o aspecto quantitativo e
qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;
6.1.3 - comunicar à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do Contrato, podendo recusar o
recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de
Referência;
6.1.4 - notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades.
7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 - A CONTRATADA, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:
_______________________________________________________________________________________________
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7.1.1 - manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato,
informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;
7.1.2 - atender as demais condições descritas neste Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº
016/2022;
7.1.3 - responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto do Contrato, respondendo civil e criminalmente por
todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no
exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a
terceiros;
7.2 - Entregar os equipamentos objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;
7.3 - Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos materiais, por qualquer irregularidade constatada;
7.4 - Entregar os equipamentos solicitados no Município num prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
após a solicitação, independentemente da quantidade da solicitação. Obs.: A Montagem/Instalação dos
Equipamentos no local que serão destinados é de responsabilidade da empresa contratada que fornecê-los.
8 - PENALIDADES
8.1 - Pela inexecução total ou parcial dos serviços objeto deste Termo de Referência, a Administração poderá
aplicar, ao Contratado, as penalidades previstas no instrumento editalício e contratual, além daquelas
penalidades previstas no Art. 87, da Lei nº 8.666/93
9 - VALIDADE DA PROPOSTA
A Validade das propostas de preços das licitantes deverá ser de pelo menos 60 (sessenta) dias.
10 – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Órgão: 28000 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 28001 - Secretaria de Saúde
Atividade/Projeto: 1.071 - Construção, ampliação, Reequip. e Manut. Unidades e Postos de Saúde
Classificação Econômica: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanentes
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 097/2021
LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA
O MUNICÍPIO DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta cidade de
Belo Campo-Ba, inscrita no CNPN sob o nº 14.237.333/0001-43, tendo em vista o disposto na Lei Federal nº.
10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente à Lei Federal nº. 8.666/93 com as alterações da Lei Federal
nº. 8.883/94 Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Municipal nº
065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 005, de 19 de Janeiro de 2019, Portaria Municipal nº 002, de
13 de Janeiro de 2022 e demais normas e redações aplicáveis torna público que fará realizar no dia 06/07/2022,
às 14:30h, no Setor de Licitações e Contratos, situado no prédio desta Prefeitura, sito à Praça Napoleão Ferraz,
nº 02, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia, o PROCESSO LICITATÓRIO na modalidade Pregão
Eletrônico nº 017/2022, do tipo MENOR PREÇO por Item para seleção da proposta mais vantajosa a
Contratação de empresa(s) para fornecimento de Equipamentos (Eletrodomésticos, Hospitalares, de
Escritório e de Informática) para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde Manoel da Silva e
Alvorada conforme objeto e demais indicações, na forma consubstanciada nas cláusulas deste Edital.
Acompanhe as sessões públicas dos Pregões da Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba pelo endereço
www.licitacoes-e.com.br selecionando as opções Pesquisa Avançada > Pesquisa por Identificador > Cód.
“946727”. O edital e outros anexos estão disponíveis para download no Licitações-e.

Secretária Municipal de Administração

Obs.: Será sempre considerado o horário de Brasília-DF para todas as indicações de tempo constantes
neste edital.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022
I - REGÊNCIA LEGAL: LEIS FEDERAIS Nº(S) 10.520/02 E 8.666/93, LEI COMPLEMENTAR Nº
123/2006, LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014, DECRETO PRESIDENCIAL Nº 10.024/2019, DECRETO
MUNICIPAL Nº 065, DE 07 DE MAIO DE 2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 005, DE 19 DE JANEIRO DE
2019, DECRETO MUNICIPAL Nº 010, DE 14 DE MARÇO DE 2013, PORTARIA MUNICIPAL Nº 002, DE
13 DE JANEIRO DE 2022 E DEMAIS NORMAS E REDAÇÕES APLICÁVEIS.
II - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022
III - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 097/2021
IV - ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
V - TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO - Item
VI - REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
VII - FORMA DE FORNECIMENTO: PARCELADA
VIII - SESSÃO PÚBLICA:
DATA: 06/07/2022
HORA: 14:30h
8.1 - LOCAL: O Pregão será realizado em sessão pública on-line por meio de recursos de tecnologia da
informação – INTERNET, através do site www.licitacoes-e.com.br ou www.bb.com.br, acessando o link de
LICITAÇÕES, identificador 946727, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos
para o aplicativo “licitação-e”, constante da página eletrônica do Banco do Brasil. A Sessão será conduzida pelo
Pregoeiro Jesiel Santos Viana com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos termos da Portaria Municipal
nº 002, de 13 de Janeiro de 2022.
8.2 - Endereço para envio da documentação (Proposta de Preços e Habilitação): No sistema Licitacoes-e do
Banco do Brasil S/A.
8.3 - Recebimento das propostas: até 06/07/2022 às 14:15h.
8.4 - Abertura das propostas: 06/07/2022 às 14:15h.
8.5 - Início da sessão de disputa de preços: 06/07/2022 às 14:30h.
IX - OBJETO:
9.1. Constitui objeto desta Licitação, a Contratação de empresa(s) para fornecimento de Equipamentos
(Eletrodomésticos, Hospitalares, de Escritório e de Informática) para atender as necessidades das
Unidades Básicas de Saúde Manoel da Silva e Alvorada, conforme especificações constantes nos Anexos
deste Edital.
9.2 - As empresas interessadas, poderão se candidatar, na Licitação objeto deste Edital, o Fornecimento dos
itens constantes do Anexo I.
9.3 - A contratação com a(s) empresa(s) vencedora(s) obedecerá às condições constantes na Minuta do Contrato
de Fornecimento, Anexo V deste Edital.
_______________________________________________________________________________________________
Pregão Eletrônico nº 017/2022 - Pag. 2

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NKNBKO07PMCBMMOCPMVAIW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Belo Campo

Quinta-feira
30 de Junho de 2022
197 - Ano - Nº 1140

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

X - FUNDAMENTO LEGAL
10.1 - A presente Licitação será regida pela Constituição Federal, normas gerais Lei Federal Nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, a Lei nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2015, Decreto
Presidencial nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 005, de
19 de Janeiro de 2019, Decreto Municipal nº 010, de 14 de Março de 2013, Portaria Municipal nº 002, de 13 de
Janeiro de 2022 e demais normas e redações aplicáveis, bem como as cláusulas, condições e anexos deste Edital,
aplicando-se, subsidiariamente, os Princípios de Direito Público, suplementados pelos preceitos de Direito
Privado.
10.2 - As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele
fazem parte integrante.
XI - DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
11.1 - Poderão participar do certame os interessados previamente credenciados perante o Banco o Brasil
(www.bb.com.br), 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, e que atendam aos requisitos de habilitação
previstos neste Edital e seus Anexos.
11.2 - Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas temporariamente de participar
e de licitar com a Administração Pública ou, ainda, as declaradas inidôneas, na forma dos incisos II e III do art.
186 da Lei Estadual nº 9.433/05 ou da Lei Federal nº 8.666/93.
11.3 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar
contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de
nulidade, ressalvadas as exceções legais, conforme Lei nº 10.520/02, Lei Estadual nº 9.433/05 e Lei nº 8.666/93.
11.4 - Cópia deste Edital e seus anexos estarão a partir da data da publicação de seu resumo em Diário Oficial
do Município - https://www.belocampo.ba.gov.br/site/diariooficial à disposição dos interessados, os quais
poderão obtê-lo junto a Divisão de Licitação e Contratos ou na Divisão de Compras na sede desta Prefeitura de
segunda a sexta das 8:30 às 12:00h e no site www.licitacoes-e.com.br. Outras informações sobre a licitação
serão prestadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio na Divisão de Licitações e Contratos, nos mesmos locais e
horários, pelo(s) Telefax 77 - 3437-2939.
XII - CREDENCIAMENTO
12.1 - O credenciamento do LICITANTE será realizado através do Banco do Brasil após a formalização do
pedido e da entrega da documentação necessária;
12.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e senha pessoal intransferíveis, com
validade de 01 (um) ano para acesso às Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br) e funcionará como assinatura
eletrônica, implicando em responsabilidade legal e na presunção de sua capacidade para a realização das
transações inerentes a este pregão eletrônico, validando todos os atos praticados;
12.3 - Os interessados deverão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por
instrumento público ou particular, com firma reconhecida, acompanhada de RG e CPF do outorgado, atribuindo
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no sistema;
12.4 - Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar cópia
do respectivo Estatuto, Contrato Social ou Consolidação, acompanhado de RG e CPF do representante legal, no
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qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura;
12.5 - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;
12.6 - Informações complementares sobre credenciamento poderão ser obtidas pelo telefone 0800 729 0500 ou
pelo e-mail: licitações@bb.com.br.
XIII – DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
13.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema (www.licitacoes-e.com.br),
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrarse-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. Obs.: não serão aceitos documentos enviados
através de link de plataformas de compartilhamento de arquivos, será desclassificado o licitante que adotar
esse procedimento.
13.1.1 - Arquivos os quais o pregoeiro e equipe de apoio não conseguir fazer o Download por estarem
corrompidos, serão considerados como não enviados e a empresa será inabilitada, sem prejuízo a
administração, uma vez que, inviabiliza ao pregoeiro a análise dos mesmos, impossibilitando seu
julgamento quanto a legalidade da sua habilitação no certame. Obs.: As licitantes deverão dar preferência
por anexar documentos da Habilitação em arquivos unificados com vários documentos diferentes
reduzindo ao máximo o número de documentos anexados no sistema ou ainda usar a compactação de
vários arquivos no formato Zipfile (.zip). (esta observação de unificação da documentação não será
utilizada como critério de julgamento da licitante, mas é solicitado somente para dar mais praticidade
aos operadores do sistema bem como celeridade às etapas Adjudicação e Homologação dos vencedores
dentro do Sistema).
13.1.2 - A proposta de Preços a ser anexada no sistema deve vir devidamente assinada por seu
representante legal ou procurador, e obedecer ao Modelo do Anexo I deste Edital, devendo conter
todas as informações e condições nele presentes, com prazo de validade inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentação, sendo DESCLASSIFICADA a proposta de preços inicial que
não atender a estes critérios.
13.1.3 - Junto à proposta de preços escrita a licitante deve anexar o catálogo ou documento
equivalente contendo as especificações do produto, e, quando se tratar de equipamentos médicohospitalar, deve ser apresentado o(s) respectivo(s) Registro(s) do(s) Equipamento(s) junto a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA.
13.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por
meio de chave de acesso e senha.
13.3 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação,
ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de
2006.
13.4 - Antes de enviar a proposta comercial em formulário eletrônico, o LICITANTE deverá manifestar em
campo próprio do site www.licitacoes-e.com.br, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação e demais condições previstas neste Edital.
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13.5 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
13.6 - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente inseridos no sistema;
13.7 - Não será estabelecida, nesta etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o
que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
13.8 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão
disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
XIV - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
14.1 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes
campos:
14.1.1 - Valor total do item;
14.1.2 - Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de
Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia.
14.2 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
14.3 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos
bens.
14.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.
14.5 - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações
públicas municipais, quando participarem de licitações públicas;
14.5.1 - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração e por parte dos contratados
pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, após o devido processo legal,
gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos
responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
XV - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES.
15.2 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que: não estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem
as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
15.2.1 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.
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15.2.2 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.
15.3 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da
fase de lances.
15.4 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
15.5 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
15.6 - O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.
15.17 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado.
15.8 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último
por ele ofertado e registrado pelo sistema.
15.9 - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá conforme pré-fixado no sistema.
15.10 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o MODO DE DISPUTA “ABERTO”, em
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
15.11 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da
sessão pública.
15.12 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de
lances intermediários.
15.13 - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á
automaticamente.
15.14 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o Pregoeiro,
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da
consecução do melhor preço.
15.15 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser
desconsiderados pelo Pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada ao Banco do Brasil S.A.;
15.15.1 - Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
15.16 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
15.17 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado.
15.18 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
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15.19 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
15.20 - O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.
15.21 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
15.22 - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação do porte da entidade empresarial. O sistema
identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto nº 8.538, de 2015.
15.23 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com
a primeira colocada.
15.24 - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
15.25 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no
prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
15.26 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
15.27 - Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens
de preferência, conforme regulamento.
15.28 - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira
que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.
15.29 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
15.30 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
15.31 - O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, envie a
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.
15.32 - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
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XVI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
16.1 - Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto
à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste
Edital e em seus anexos.
16.2 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado no Anexo I deste Edital (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível, observando-se a regra estabelecida no art. 48, §1º, da Lei nº 8.666/93.
16.2.1 - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando
se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela
ou à totalidade da remuneração.
16.3 - 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 ofertem probabilidade de certeza à
suspeita.
16.4 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema
com, no mínimo, 24(vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
16.5 - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não aceitação da
proposta.
16.5.1 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro em até 24h do recebimento
do pedido de prorrogação.
16.5.2 - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico,
ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
16.6 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
16.7 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando na caixa eletrônica de troca de
mensagens (chat) a nova data e horário para a sua continuidade.
16.8 - O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em
condições diversas das previstas neste Edital.
16.8.1 - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
16.8.2 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
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16.9 - Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte (caso no
Anexo I do Edital constar essa exclusividade), será verificado pelo sistema, em caso de eventual ocorrência do
empate ficto, conforme o previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.
16.10 - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará a habilitação do licitante,
observado o disposto neste Edital.
XVII - DA HABILITAÇÃO.
17.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, ao Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
17.1.1 - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)
17.1.2 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
17.1.2.1 - A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.
17.1.2.2 - O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
17.1.2.3 - A comprovação das consultas previstas nos itens no item 17.1.2 poderá ser feita pela própria
licitante e anexada no sistema juntamente como a documentação de habilitação ao sistema de licitações,
não sendo obrigatório esse procedimento, pois o ato da licitante já enviar estas consultas junto com a
documentação de habilitação, serve apenas como facilitador para o Pregoeiro avaliar de forma mais
rápida a documentação e situação da licitante dando celeridade ao processo de julgamento de habilitação
da licitante.
17.1.3 - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição
de participação.
17.1.4 - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.
17.2 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada em relação à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.
17.3 - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em
formato digital, via sistema, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas sob pena de inabilitação.
17.4 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação
dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
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17.5 - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
17.6 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
17.6.1 - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento
dessas contribuições.
17.7 - Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir,
para fins de habilitação:
17.7.1 - Documentação Jurídica: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual (ou cédula de identidade em se tratando de pessoa
física);
b) Ato constitutivo, estatuto social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de
sociedades comerciais;
c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados
da documentação mencionada na alínea “b” deste subitem;
d) Ato constitutivo devidamente registrado no cartório de Registros Civis de Pessoas Jurídicas, tratando-se
de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, tratando-se de cooperativa, nos termos de artigo 107 da Lei Federal Nº 5.764, de 16 de
dezembro de 1971, ou empresa, sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade
assim o exigir;
f) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual-MEI, emitido pela Receita Federal do
Brasil, caso o interessado seja um Microempreendedor Individual-MEI.
17.7.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) ou
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à sede ou ao
domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
c) Prova de regularidade de débito com a Fazenda Estadual e Fazenda Municipal quando for o caso, da
sede ou do domicílio da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal do domicílio ou sede da empresa, mediante Certidão
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União expedida pela
Secretaria da Receita;
e) Prova de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social, (INSS), e o Fundo de
Garantia, (FGTS), a Secretaria da Receita Federal;
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
OBSERVAÇÕES:
1) Portaria MF nº 358 de 05/09/2014 - Dispõe sobre a prova de regularidade fiscal perante a
Fazenda Nacional. A partir do dia 20 de outubro de 2014, as certidões que fazem provam de
Regularidade Fiscal de todos os Tributos Federais, inclusive Contribuições Previdenciárias, tanto no
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âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, serão unificadas
em um único documento. A unificação das Certidões Negativas está prevista na Portaria acima;
2) Deve-se prestar atenção que, a PARTIR DE 20/10/2014, se o contribuinte precisar comprovar a
regularidade para com a Fazenda Nacional, ele deve apresentar uma única certidão emitida a partir
dessa data OU, se possuir uma Certidão Previdenciária e uma outra dos demais tributos, emitidas
ANTES de 20/10, mas dentro do prazo de validade, poderá apresenta-las, pois continuarão válidas
dentro do período de vigência nelas indicados; mas se o contribuinte tiver apenas uma delas válida,
terá que emitir a nova CERTIDÃO UNIFICADA.
3) As certidões deverão ser apresentadas dentro do respectivo prazo de validade. Caso não conste
prazo de validade no corpo da certidão, considerar-se-á o prazo de 90 (noventa) dias da data de
emissão.
4) As certidões extraídas da Web somente terão validade se confirmada sua autenticidade pelo
Pregoeiro ou membro de equipe de apoio.
17.7.3 - Qualificação Econômico: Será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Certidão negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.
b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados
na forma da lei, devidamente lançados no livro diário registrado na Junta Comercial do domicílio ou
sede da empresa, que comprovem a situação financeira desta, vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03
(três) meses da data da apresentação da proposta. O licitante apresentará, conforme o caso, publicação
do balanço ou cópia reprográfica das páginas do livro diário onde foram transcritos o balanço e a
demonstração de resultado, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta
Comercial. (Obs.: Dispensado para Microempreendedores Individuais).
17.7.4 - Qualificação Técnica - Será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:
a) Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de pelo menos 01 (um) atestado,
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado.
17.7.5 - Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em atendimento ao inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, de que não
emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos,
ressalvado, se for o caso, o emprego de menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, conforme
modelo constante do Anexo IV deste Edital.
17.7.6 - Declaração assinada pelo licitante ou representante legal deste, devidamente identificado, de que o
licitante não se encontra suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da
Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta e que é cumpridora de todas as
exigências legais impostas pela legislação vigente e por órgãos regulamentadores, independente de exigência
deste Edital.
17.8 - Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME ou EPP), nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006, e para que estas possam gozar dos benefícios previstos nos capítulos V e
VI da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento, manifestação de cumprir plenamente os requisitos
para classificação como tal, nos termos do art. 3º do referido diploma legal, por meio da Declaração de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - Anexo VII.
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17.9 - A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a
todas as demais exigências do edital.
17.9.1 - A declaração do vencedor acontecerá no momento posterior à fase de habilitação.
17.10 - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa
de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e
trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração
pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
17.11 - A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será
concedido o mesmo prazo para regularização.
17.12 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a
sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
17.13 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
17.14 - Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação,
haverá nova verificação, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
17.15 - O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da
aplicação das sanções cabíveis.
17.16 - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.
XVIII - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.
18.1 - A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser anexada no Sistema Licitacoes-e no prazo de
até 48 (quarenta e oito) horas a partir do momento que a licitante for Declarada Vencedora no sistema eletrônico
e deverá:
18.1.1 - ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.
18.1.2 - conter a indicação do endereço de e-mail, número de telefones/celulares para contato, banco, número
da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
18.1.3 - conter especificações e características detalhadas dos produtos/serviços cotados, bem como, a
garantia e outros elementos que de forma inequívoca os identifiquem, em consonância com o conteúdo do
Termo de Referência.
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18.1.4 - constar de nome e qualificação da pessoa com poderes para assinar contratos com o Município.
18.1.5 - O Descumprimento do prazo de 48 (quarenta e oito) horas terá como consequência a
desclassificação automática da proposta de preços da licitante declarada vencedora.
18.2 - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
18.2.1 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, vinculam a Contratada.
18.3 - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor
global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
18.3.1 - Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso
de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
18.4 - A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena
de desclassificação.
18.5 - A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não
corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
18.6 - As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão
disponíveis na internet, após a homologação.
18.7 - A PROPOSTA READEQUADA ao(s) lance(s) verbai(s) a empresa será feita após a sessão de
licitação, onde serão obedecidos os seguintes critérios:
18.7.1 - Os valores readequados dos itens de cada lote/item, deverá respeitar o percentual de redução
ofertado pela licitante durante a etapa de lances de cada lote/item;
18.7.2 - Nenhum item do lote/item poderá ter preço superior ao da proposta inicial, nem poderá, a empresa
vencedora aplicar o valor da redução em apenas alguns dos itens do lote em detrimento de outros.
18.7.3 - A proposta escrita readequada do vencedor poderá ser menor do que o ofertado na etapa de lances
para o um melhor ajustamento dos valores unitários e totais dos itens de cada lote/item. Mas não poderá ser
maior do que o lance vencedor do lote/item.
XVIX - DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
19.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da licitação, qualquer pessoa poderá
encaminhar pedidos de impugnação ao ato convocatório do Pregão.
19.1.1 - Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos acerca do ato convocatório do Pregão, que
deverá ser encaminhado por escrito em atenção do Pregoeiro.
19.1.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.
19.2 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
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indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema,
imediatamente posteriores ao ato de declaração do vencedor
19.2 - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação
da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
19.2.1 - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições
de admissibilidade do recurso.
19.2.2 - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência
desse direito.
19.2.3 - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias úteis para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico ou por meio do e-mail licitacoes.belocampoba@gmail.com
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico ou por meio do e-mail licitacoes.belocampoba@gmail.com em outros 03 (três)
dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
19.3 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
19.3 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste
Edital.
19.4 - A falta de manifestação no prazo estabelecido no item 19.2 autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à
licitante vencedora.
19.5 - A decisão do(s) recursos interpostos serão divulgados exclusivamente no Site do Diário Oficial do
Município (https://www.belocampo.ba.gov.br/site/diariooficial), passando a valer para todos os efeitos à partir
da data da publicação.
XX - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.
20.1 - A sessão pública poderá ser reaberta:
20.1.1 - 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.
20.1.2 - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
20.2 - Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
20.2.1 - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, telefone, de acordo
com a fase do procedimento licitatório.
20.2.2 - A convocação feita por e-mail ou telefone dar-se-á de acordo com os dados contidos no Banco do
Brasil e nas informações constantes na Receita Federal, sendo responsabilidade do licitante manter seus
dados cadastrais atualizados.
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XXI - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
21.1 - Não havendo manifestação de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à empresa vencedora
para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
21.2 - Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade superior adjudicará o objeto licitado à licitante vencedora, homologando, em seguida, o
procedimento licitatório.
21.3 - A Homologação e a Adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.
XXII - DA CONTRATAÇÃO
22.1 - A Adjudicatária será convocada a assinar o termo de contrato no prazo de até 10 (dez) dias corridos, sob
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 10.520/02 e Lei nº
8.666/93, podendo solicitar sua prorrogação por igual período, por motivo justo e aceito pela Administração,
devendo comparecer à Divisão de Licitações e Contratos, Praça Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade de
Belo Campo, Bahia.
22.2 - Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por sócio que detenha poderes de
administração, apresentando o contrato social e sua alteração, ou procurador com poderes expressos.
22.3 - Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, é
facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente, examinar e
verificar a aceitabilidade das propostas subseqüentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo
licitante, das condições de habilitação, procedendo à contratação.
22.4 - O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no Anexo V deste Edital e será emitido para o
CNPJ informado na proposta de preços.
22.5 - A Contratada obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões, mediante solicitação, por escrito, nas mesmas
condições deste Contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, Art. 65 da Lei nº
8.666/93.
a) Se por ocasião da formalização do contrato, as Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista da
Adjudicatária estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por
meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os
documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada;
b) Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será
notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a
apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob a pena de a contratação
não se realizar.
22.6 - A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as
atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas,
bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não
caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de
aditamento.
22.7 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a
situação regular de que se trata o item 22.5, alínea (a) ou se recusar a assinar o contrato, serão convocadas as
demais licitantes classificadas para participar de nova sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da
contratação.
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22.7.1 - Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 08 (oito) dias úteis, contados da divulgação
do aviso por publicação no Diário Oficial do Município.
22.8 - O contrato será celebrado com duração de 04 (quatro) meses contados da data de sua assinatura.
22.7.1 - A Licitante vencedora terá o prazo de até 10 (dez) dias corridos após a publicação da
Homologação do certame no Diário Oficial do Município para se apresentar junto ao Departamento de
Licitações e Contratos para assinatura do instrumento contratual.
XXIII - DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
23.1 - As empresas enquadradas como Micro ou Pequeno Porte, terão todos os direitos e deveres observados
pela lei Complementar 123/06.
23.2 - As empresas enquadradas como Micro ou Pequeno Porte, deverão apresentar uma declaração, conforme
modelo Anexo VII.
XXV - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DOTAÇÃO E PRAZO
25.1 - O fornecimento dos produtos deverá ser efetuado no Município de Belo Campo-Ba, de acordo com a
necessidade da Administração Municipal, nas quantidades ora estipulada, mediante requisição emitida pela
Divisão de Compras ou por outros oficialmente autorizado pela autoridade superior, da seguinte forma:
a) Conforme solicitação da Prefeitura Municipal, de forma imediata, devendo a contratada entregar, na
Sede do Município de Belo Campo-Ba, os materiais solicitados num prazo de até 30 (trinta) dias
corridos após a solicitação, independentemente da quantidade solicitada. Obs.: A Montagem/Instalação
dos Equipamentos no local que serão destinados é de responsabilidade da empresa contratada que
fornecê-los.
b) As Autorizações de Fornecimento poderão ser realizadas via e-mail, fac-simile ou outro meio que a
Contratante achar conveniente, não podendo, em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento
das Autorizações de Fornecimento.
25.2 - Os quantitativos totais expressos no Anexo I, são estimados e representa a previsão das Secretarias
requisitantes, e serão solicitados conforme necessidade desta.
25.3 - O pagamento será através da apresentação da Nota Fiscal/Fatura no mínimo duas vias efetuado e após
atestado de recebimento da seguinte forma:
25.4 - As notas fiscais ou faturas deverão ser apresentadas no mínimo em 02 (duas) vias.
- O pagamento será em até 30 (trinta) dias, após atestado a entrega do material e cumprimento de todas
as exigências estipuladas neste Edital.
25.5 - As despesas dos produtos acima serão cobertas por recursos financeiros oriundos:
Dotação Orçamentária:
Órgão: 28000 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 28001 - Secretaria de Saúde
Atividade/Projeto: 1.071 - Construção, ampliação, Reequip. e Manut. Unidades e Postos de Saúde
Classificação Econômica: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanentes
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XXVI - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) A CONTRATADA deverá apresentar as Notas Fiscais / Faturas em no mínimo em 02 (duas) vias, e
serão separadas conforme Ordens de Fornecimento/Serviços emitidas pela Secretaria responsável pelo
objeto deste Edital, em até 05 (cinco) dias úteis antes da data do pagamento;
b) A CONTRATADA deverá indicar formalmente, no ato da assinatura deste Contrato, os representantes
legais e técnico, devidamente credenciados, para desempenhar junto à CONTRATANTE, a gestão
contratual, cabendo aos mesmos gerir todas as obrigações legais e técnicas inerentes ao contrato e ainda,
servir de elo constante de ligação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. A qualquer
substituição do gestor contratual, a CONTRATADA deverá comunicar o fato por escrito à
CONTRATANTE, com antecedência mínima de 03 (três) dias corridos;
c) A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e compromissos
contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos eventuais encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, a eles não se vinculando a
CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
d) A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus propostos e/ou empregados, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou
por seus prepostos;
e) A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pelo fornecimento e execução dos serviços, objeto
deste Edital, bem como também dos eventualmente executados por seus subcontratados;
f) A CONTRATADA obriga-se a recompor todo e qualquer serviço condenado pela Fiscalização da
CONTRATANTE, após a devida defesa, em tempo hábil, sem prejuízo do prazo final.
A CONTRATADA ainda deverá:
a) Responsabilizar-se pelos danos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo
na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou
acompanhamento pela Contratante;
b) Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com ao fornecimento dos produtos
objeto da licitação, mesmo que para isso outra solução não prevista neste, tenha que ser apresentada,
para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para a Contratante;
c) Responsabilizar-se por todas as despesas com impostos, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais e
contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, salários e
quaisquer outros encargos necessários à perfeita execução do objeto desta licitação;
d) Pagar, pontualmente, aos seus fornecedores, o valor dos recursos materiais e serviços disponibilizados
nos Fóruns, ficando estabelecido que a Contratante não responde solidária ou subsidiariamente por esses
pagamentos, que são de única e inteira responsabilidade da empresa contratada;
e) Só divulgar informações acerca do fornecimento dos produtos, objeto desta licitação, que envolva o
nome da Contratante, mediante sua prévia e expressa autorização.
f) Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que envolvam a
Contratada, independentemente de solicitação;
g) Cumprir todas as leis e posturas, Federais, Estaduais e Municipais pertinentes e responsabilizar-se por
todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa;
h) Administrar e executar todos os contratos, tácitos ou expressos, firmados com terceiros, bem como
responder por todos os efeitos desses contratos perante terceiros e a própria Contratante.
i) Responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos recolhimentos de
tributos que incidam ou venham a incidir sobre os produtos contratados;
j) Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de
danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como obrigarse por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por
força de lei, relacionadas com o cumprimento do presente contrato;
_______________________________________________________________________________________________
Pregão Eletrônico nº 017/2022 - Pag. 17

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NKNBKO07PMCBMMOCPMVAIW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
30 de Junho de 2022
212 - Ano - Nº 1140

Belo Campo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

k) Cumprir, fielmente, as obrigações assumidas, de modo que o fornecimento dos produtos contratados se
realize com esmero e perfeição, devendo o serviço de entrega ser sob sua inteira responsabilidade;
l) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93;
m) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da
Lei 8.666/93.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Diário Oficial do Município, até o
QUINTO DIA ÚTIL do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a
contar da referida assinatura, conforme art.61, §1º da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações;
b) Pagar conforme estabelecido no Edital, as obrigações financeiras decorrentes do presente Contrato, na
integralidade dos seus termos;
c) Designar, no ato da assinatura deste contrato, preposto para acompanhar e fiscalizar a execução do
objeto contratual, com poderes plenos para gerenciar técnica e administrativamente o mesmo;
d) Fornecer, em tempo hábil, à CONTRATADA todos os elementos técnicos e administrativos,
necessários à execução do fornecimento/prestação dos serviços objeto do contrato.
XXVII - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, DO PRAZO E PRORROGAÇÃO
27.1 - O recebimento dos produtos, objeto desta licitação, obedecerá às normas fixadas das Leis 10.520/02 e
8.666/93, e as demais disposições constantes da Minuta do Contrato Anexo V deste Edital.
27.2 - Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar
todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada,
objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.
27.3 - O recebimento será efetuado pelo Servidor da Secretaria de Responsável que receber o material, que
realizará verificação da conformidade do objeto com as especificações do edital e quando será emitido TERMO
DE RECEBIMENTO Anexo VI.
27.4 - A entrega do objeto licitado será em local indicado pela Secretaria Municipal de Responsável.
27.5 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada de total
responsabilidade na execução do contrato.
XXVIII - REVOGAÇÃO-ANULAÇÃO
A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos da Lei nº 8.666/93.
XXIX - RESCISÃO
29.1 - A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as
previstas na Lei nº 8.666/93.
29.2 - A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da contratante nos casos enumerados nas
Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93.
29.3 - Quando a rescisão ocorrer com base com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que
haja culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.
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29.4 - O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº
8.666/93.
XXX - DAS PENALIDADES
30.1 - Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93, sujeitandose os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 186 do mesmo diploma, garantida a
prévia e ampla defesa em Processo Administrativo.
30.2 - Ao LICITANTE que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, será aplicada a seguinte sanção, graduada
conforme a gravidade da infração, sem o prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio Processo
Administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório.
30.3 - Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciamento no Cadastro Único
de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba, pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses
quando:
Não celebrar o contrato;
Deixar de entregar documentação exigida para o certame;
Apresentar documentação falsa;
Ensejar o retardamento na execução do objeto;
Não mantiver a proposta de preço;
Falhar ou fraudar na execução do contrato;
Comportar-se de modo inidôneo, desacato ao Pregoeiro e aos participantes do certame;
Cometer fraude fiscal;
Entregar produtos com prazo de validade vencida ou em desacordo com as exigências deste Edital;
Entregar produto em desacordo com a nomeclatura do produto e o nome do fabricante contidos na
proposta;
k) Apresentar proposta de produtos que não comercializam.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

30.4 - Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas as seguintes sanções,
graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio Processo
Administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório:
30.4.1 - Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.
30.4.2 - Multa por atraso imotivado do fornecimento dos produtos objeto do contrato, nos prazos abaixo
definidos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor da compra, em caso de: atraso na entrega superior a 05 (cinco)
dias, desistência na entrega do material;
b) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura do fornecimento dos produtos objeto do
contrato;
c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha havido o cancelamento da nota de empenho
ou documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura do fornecimento dos produtos;
d) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o cancelamento da nota de empenho ou documento
correspondente: 20% sobre o valor da fatura do fornecimento dos produtos objeto do contrato.
30.4.3 - Suspensão nos prazos abaixo definidos:
a) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito
da Administração Pública Municipal;
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b) suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o valor do contrato, a depender do prejuízo causado
à Administração Pública Municipal;
c) não atender as especificações técnicas (nomenclatura e marca) e os quantitativos estabelecidos no
contrato: multa de 10% e 20%;
d) paralisar o fornecimento dos produtos objeto do contrato, sem justa causa e prévia comunicação à
administração: multa de 10% a 20%;
e) adulterar ou alterar substancias e características física, química ou biológica dos produtos objeto do
contrato: multa de 20%;
f) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, do produtos objeto do contrato falsificado, furtado,
deteriorado, ou danificado: multa de 20%;
g) entregar os produtos objeto do contrato que cause dano à saúde, tais como infecções, intoxicações,
devidamente comprovada: multa de até 20%.
30.5 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal quando o
licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas no subitem 30.4.
30.6 - A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal esteja em
vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do município até o
comprimento de penalidades que lhe foi imposta.
30.7 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública Municipal, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e depois de ocorrido o prazo de penalidade aplicada.
30.8 - As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente e no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão
deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio Processo Administrativo, garantida a
ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal de
Administração.
30.9 - Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado deverá recolher a multa
por meio de depósito em Conta Corrente em nome da Prefeitura, ou responderá pela sua diferença a qual será
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, cobrada judicialmente.
30.10 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, e depender do grau da
infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não impedindo
que a Administração rescinda unilateralmente o contrato.
30.11 - Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
após prévio Processo Administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação
administrativa à Contratada, sob pena de multa.
30.12 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido Processo Administrativo, que prevê defesa prévia do
interessado e recurso os prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista do processo.
XXXI - DOS ANEXOS
33.1 - Integra este Edital, para todos os efeitos de direito:
a)
b)
c)
d)

Anexo I - Proposta de Preços;
Anexo II - Modelo de Procuração (credencial);
Anexo III - Declaração de Pleno Conhecimento de Habilitação;
Anexo IV - Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor;
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e)
f)
g)
h)

Anexo V - Minuta de Contrato;
Anexo VI - Termo de Recebimento;
Anexo VII - Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
Anexo VIII - Termo de Referência.

XXXII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
32.1 - As normas disciplinares desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa respeitada a
igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a
segurança da contratação.
32.2 - A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o Pregoeiro, se
necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
32.3 - O Pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo o registro da
suspensão e a convocação para a continuidade dos mesmos, bem como promover diligências destinadas a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
32.4 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da
documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação
pertinente.
32.5 - Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca de Belo
Campo-Ba, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
32.6 - Da sessão, o sistema gerará Ata Circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes, e estará disponível para consulta no site: www.licitacoese.com.br
32.7 - O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do Município.
32.8 - Os demais atos pertinentes a esta licitação passíveis de divulgação serão publicados no Diário Oficial do
Município.
32.9 - Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
32.10 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 01 (um) dia útil à
data fixada para o recebimento das propostas.
32.11 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
32.12 - Os Recursos ou Impugnações deverão ser protocolados pelo Licitante em horário de expediente
comercial (08:00h às 12:00h), junto ao Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Belo Campo-Ba, à
Comissão Permanente de Licitação ou através do endereço licitacoes.belocampoba@gmail.com, sendo
que o licitante, deve entrar em contato com o Pregoeiro através do telefone 77 - 3437-2939 para
confirmação do recebimento do e-mail.
32.13 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, com observância da legislação
em vigor, as Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013,
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Decreto Municipal nº 005, de 19 de Janeiro de 2019 e Portaria Municipal nº 002, de 13 de Janeiro de 2022 e
demais normas e redações aplicáveis.
XXXIII - FORO
33.1 - As partes elegem o Foro da Cidade de Belo Campo-Ba, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera
administrativa.
Belo Campo-Ba, 15 de Junho de 2022.

Jesiel Santos Viana
Pregoeiro Municipal
Portaria Municipal nº 002, de 13 de Janeiro de 2022
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022
ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
FORNECEDOR:
ENDEREÇO:
MUNICIPIO:
DATA: 06/07/2022. E-MAIL:
ITEM QUANT.

UN

CNPJ:
CEP:
ESTADO:

ESPECIFICAÇÃO
BALDE A PEDAL - Confeccionado em aço inox e com
capacidade de 30 até 49 litros
BIOMBO PLUMBÍFERO
Estrutura em aço ou alumínio, com espessura de 01mm do
tipo reto
CARRO MACA SIMPLES
Confeccionado em aço inox ou alumínio e com grades
laterais
COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)
Especificação mínima de que esteja em linha de produção
pelo fabricante, processador de no mínimo 4 núcleos, 8
thereads e frequência de 3.0 GHz; unidade de
armazenamento SSD 240 GB interface Pele NVMe M.2,
memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB
cada, tipo SDRAM ddr4 2666MHz ou superior operando em
modalidade duas CHANNEL. Placa deve ter arquitetura
ATX MICROATX, BTX ou MICROBTX, Possuir pelo
menos 1slot PCl-EXPRESS 2.0 x 16 ou superior. Possuir
sistem de detecção de intrusão de chassis, com acionador
instalado no gabinete. Adaptador de vídeo integrado deverá
ser no mínimo de 1GB de memória. Possuir suport ao
MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior . Suportar
monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo,
sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou
DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD,
DVDrom. Teclado USB,ABNT2, 107 teclas com fio e
mouse USB, 800 /DPI,2 botões, scroll com fio, Monitor em
LED 19 POLEGADAS (widescreen 16:9 (1920 x 1080 a
60Hz}, entradas de vídeo HDMI e display PORT ângulos de
visão vertical e horizontal mínimo de 178Q. Interface de
rede 10/100/100 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac.
Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits) original.
Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida
no ítem. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical
ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete,
teclado mouse e monitor) devem possuir gradações neutras
das cores branca, preta ou cinza e manter o mesmo padrão
de cor. Todos os componentes do produto deverão ser
novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Obs.: As
configurações acima são mínimas, podendo ser ofertado
configurações superiores.
ESTANTE DE AÇO
Confeccionado em aço, com altura de 100 a 210 cm x
largura de 70 a 110 cm, com 03 ou 04 prateleiras com
capacidade mínima de 40 kg por prateleira.
MESA
DE
MAYO
Confeccionada em aço inoxidável

1

1

UNID.

2

1

UNID.

3

1

UNID.

4

3

UNID.

5

2

UNID.

6

7

UNID.

7

2

MESA GINECOLÓGICA
UNID.
Estrutura sem armário e confeccionada em aço inox

8

2

UNID. Material de confecção: madeira, MDF ou MDP 01 a 02

INSC. EST.:
FONE:
CONTATO:
MARCA

VALOR
UNITÁRIO
TOTAL
R$356,00

R$356,00

R$4.955,00

R$4.955,00

R$4.093,00

R$4.093,00

R$4.981,00

R$14.943,00

R$988,00

R$1.976,00

R$531,00

R$3.717,00

R$1.697,00

R$3.394,00

R$370,00

R$740,00

MESA PARA COMPUTADOR
gavetas Dimensões aproximadas 120 cm x 60 cm
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9

1

PROJETOR MULTI MÍDIA (DATASHOW)
Especificação mínima: Deve estar em linha de produção
pelo fabricante, possuir tecnologia LCD ou DLP; resolução
mínima nativa de 1920x1080; contraste mí- nimo de
10000:1;com conexão 0l(uma) VGA, 01 (uma) HDMI;
01entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens; alto
UNID. falante integrado no projetor; alimentação automática 100120v, 220-240v; controle remoto; cabo de alimentação; cabo
VGA; manual de usuário; suportar a exibição de arquivos a
partir de pen-drive direto no projetor (sem o uso de PC); O
equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou
recondicionamento. Obs.: As configurações acima são
mínimas, podendo ser ofertado configurações superiores.

R$5.448,00

TOTAL

R$5.448,00

R$39.622,00

1) PRAZO DE ENTREGA e FORMA DE RECEBIMENTO DAS AUTORIZAÇÕES DE
COMPRAS:
a) A entrega dos materiais solicitados ocorrerá no prazo de prazo de até 30 (trinta) dias corridos após a
solicitação.
b) Atender todas as Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de
Fornecimento:
Endereço de E-mail: __________________________________________________________________
Fac-Simile: __________________________________________________________________________
c) O fornecimento dos produtos deverá ser efetuado no Município de Belo Campo-Ba, de acordo com a
necessidade da Administração Municipal, nas quantidades ora estipulada, após a emissão da Autorização de
Fornecimento que pode ser encaminhada para a Contratada através do endereço de e-mail ou fac-simile
informados no item "b" acima, ficando a critério da Administração a escolha de um dos dois meios de
comunicação que lhe convir.
2) FORMA DE PAGAMENTO: - Em até 30 (trinta) dias, após atestado a entrega, montagem, instalação
do equipamento e treinamento do servidor que vai operar o equipamento, quando for o caso;
3) FORMA DE ENTREGA: Entregar conforme solicitação da Contratante;
4) VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.
Eu, ......................................................................... abaixo assinado, representante da empresa
............................................................................. declaro ter tomado conhecimento de todas as condições
referente ao fornecimento dos materiais/equipamentos objeto do Pregão Eletrônico nº 017/2022, e que
possuo toda a estrutura (materiais, equipamentos, máquinas, pessoal especializado) necessária para a
execução do objeto licitado. Assim sendo, me comprometo a cumprir fielmente conforme valores propostos
na Planilha Orçamentária apresentada acima e as condições estipuladas nos itens 01, 02, 03 e 04
relacionadas acima e todas as demais condições prevista no presente Edital de Licitação e ainda cumprir
todas as normas regulamentares para a sua prestação.
..........................................., ........ de .................................. de 20.......
___________________________________________________
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
CARIMBO DE CNPJ E DADOS DA EMPRESA

_______________________________________________________________________________________________
Pregão Eletrônico nº 017/2022 - Pag. 24

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NKNBKO07PMCBMMOCPMVAIW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Belo Campo

Quinta-feira
30 de Junho de 2022
219 - Ano - Nº 1140

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO
ESTADO DA BAHIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022
ANEXO II
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

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

____________________________, _____de __________________ de 20____.

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022
ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E
ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto no inc. V do artigo 184 da Lei
Estadual ou Lei nº 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das
sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 186 do mesmo diploma.

____________________________, _____de __________________ de 20____.

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022
ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal, para os fins do disposto no inciso V do art. 98 da Lei Estadual nº 9.433/05, que não empregamos menor
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
( X ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

____________________________, _____de __________________ de 20____.

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022
ANEXO V
MINUTA DO CONTRATO Nº
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO
DE
MATERIAIS QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO
DE
BELO
CAMPO-BA
E
......................................................................
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO CAMPO-BA, pessoa jurídica de direito público, com sede na
Praça Napoleão Ferraz, nº 02, Centro, na cidade de Belo Campo, Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº
14.237.333/0001-43, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. José Henrique Silva Tigre,
doravante denominada CONTRATANTE e a empresa ................................, pessoa jurídica de direito privado,
Inscrito no CNPJ nº ............................, com endereço comercial .................................., Bahia, representado neste
ato por pelo(a) o(a) Sr.(a) ............................., brasileiro(a), casado(a), administrador(a) de empresas, portador(a)
da cédula de identidade nº ............., emitida pela SSP/......., inscrito(a) no CPF sob o n° .................., com
endereço na .................................., aqui denominada CONTRATADA, com base nas disposições da Lei Federal
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas ulteriores alterações, Lei nº 10.520/02, e no Pregão Eletrônico nº
017/2022, resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento de Materiais, mediante as cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto, o Fornecimento de Equipamentos
(Eletrodomésticos, Hospitalares, de Escritório e de Informática) para atender as necessidades das
Unidades Básicas de Saúde Manoel da Silva e Alvorada , conforme especificações constantes no Edital da
Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico nº 017/2022 e seus anexos.
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Regime de Execução: O regime de execução do presente contrato é de
Fornecimento de Materiais.
CLÁUSULA TERCEIRA - Preço e Condições de Pagamento: O valor deste contrato é de R$ .......................
(...........................................................), devendo o pagamento ocorrer mediante apresentação de Nota Fiscal e
Recibo, após a Secretaria Responsável atestar a entrega dos produtos.
CLÁUSULA QUARTA - Do prazo: O prazo do presente contrato será por um período de 04 (quatro) meses,
contados a partir da data de assinatura do presente instrumento.
Parágrafo Único: Os quantitativos totais expressos no Anexo I, deste edital, são estimativos e representam
a previsão da Secretaria requisitante, durante o prazo de vigência do contrato.
CLÁUSULA QUINTA - Do crédito por onde ocorrerá a despesa: As despesas para pagamento deste
contrato correrão por conta dos recursos da dotação a seguir especificada:
Órgão: ................................................
Atividade/Projeto: ................................................
Elemento de Despesa: ................................................
CLÁUSULA SEXTA - Da garantia: A Garantia do fornecimento será pelo tempo de duração do contrato,
indenizando o contratante pelos possíveis danos causados de acordo com o valor correspondente.
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CLÁUSULA SÉTIMA - Das penalidades cabíveis: O descumprimento parcial ou total de qualquer das
Cláusulas contidas no presente contrato sujeitará o contratado às sanções cabíveis e multa equivalente
estipuladas no item XXX do instrumento convocatório (DAS PENALIDADES).
CLÁUSULA OITAVA - Dos casos de rescisão: A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão,
observadas, para tanto, às disposições da Seção V, Capítulo III da Lei nº 8.666/93 com as suas ulteriores
alterações.
Parágrafo Único: Por infringir a qualquer das cláusulas deste contrato, sujeitar-se-á o(a)
CONTRATADO(A) às penalidades previstas na Legislação e no instrumento convocatório, sem prejuízo
da Administração Pública cobrar eventuais prejuízos que este(a) der causa, além de multa 05% (cinco por
cento) sobre o valor do contrato.
CLÁUSULA NONA - Do Art. 77 da Lei nº 8.666/93: A rescisão total ou parcial do presente contrato dará
direito a parte prejudicada do ressarcimento de seus direitos previstos na legislação brasileira.
CLÁUSULA DÉCIMA - Da taxa de câmbio: Não se aplica.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Vinculação ao Edital: Integram o presente Contrato
independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2022, seus Anexos e a Proposta de
Preços da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Legislação aplicada: A Legislação aplicada será a Lei nº 8.666/93,
inclusive nos casos omissos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Das obrigações:
Obrigações da Contratante:
a) Publicar o Resumo do Contrato no local de costume;
b) Proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega do objeto e registrar todas as ocorrências e as
deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata
correção das irregularidades apontadas;
c) Efetuar o pagamento nos valores e prazos definidos e aceitos através da proposta de preços da
contratada.
Obrigações da Contratada:
a) Entregar os equipamentos objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos
informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;
b) Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos materiais, por qualquer irregularidade constatada;
c) Entregar os equipamentos solicitados no Município num prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
após a solicitação, independentemente da quantidade da solicitação. Obs.: A Montagem/Instalação dos
Equipamentos no local que serão destinados é de responsabilidade da empresa contratada que fornecêlos.
d) Atender todas as Ordens de Fornecimento que serão realizadas em um dos seguintes meios de
comunicação, não podendo em hipótese alguma a empresa alegar o não recebimento das Ordens de
Fornecimento:
Endereço de E-mail: .......................................
Fac-Simile: (....) ..........-...........
e) Paralisação por falta de pagamento;
f) Deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, conforme previsto no Art 55, inciso XIII da Lei nº 8.666/93;
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g) Responder por quaisquer danos e prejuízos que venha a causar ao CONTRATANTE, à população
atendida e a terceiros, em decorrência deste Contrato, sem prejuízos de outras;
h) Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da
Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Com base no Art. 61 da Lei nº 8.666/93, o presente contrato refere-se ao
Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 017/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Não haverá reajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Com base no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, fica designado o Sr.
..............................................., ocupante do cargo ..........................................., como representante da Contratante
para Gestão e Fiscalização do presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Belo Campo-Ba, para dirimir
qualquer dúvida.
E por acharem justos e contratados, assinaram o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, na presença
de testemunhas abaixo arroladas.
Belo Campo-Ba, ......... de ..................... de 20......

_________________________
José Henrique Silva Tigre
Prefeito

____________________________
..................................................
Empresa Contratada

Testemunhas:

________________________
CPF:
________________________
CPF:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022
ANEXO VI
TERMO DE RECEBIMENTO
A Secretaria Municipal de ................................, atesta o presente Termo a entrega pela
empresa........................................................, vencedora dos itens da licitação processada na modalidade de
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022, de que trata este referido anexo, dos produtos abaixo relacionados,
nas datas ali especificadas, após a verificação do produto sendo o mesmo apresentado na proposta de preços dos
itens e as marcas especificadas no Anexo I, deste Edital.
Item

Tipo do Produto

Marca

Quantidade
Recebida

Preço
Unitário

Total

Data do
Recebimento

TOTAL
Observações:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

______________________, _____de __________________ de 20_____.

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022
ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE
Para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 017/2022, declaro, sob as penas da lei, que a empresa
_______________________________, inscrita no CNPJ nº __________________________, cumpre os
requisitos legais para a qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte estabelecidos pela Lei
Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento
favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto nº 6.204, de 05.09.2007.
Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou
restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora
do certame.

____________________________, _____de __________________ de 20____.

_____________________________________________________
Razão Social:
CNPJ:
Nome e Assinatura do Diretor ou Representante Legal da Empresa

OBSERVAÇÃO:
Esta declaração deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitações, na abertura da sessão quando do
credenciamento dos licitantes.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022
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ANEXO VIII – TERMO DE REFERÊNCIA
1 – OBJETO E JUSTIFICATIVA
1.1 - Constitui objeto deste Termo de Referência a Contratação de empresa(s) para fornecimento de
Equipamentos (Eletrodomésticos, Hospitalares, de Escritório e de Informática) para atender as
necessidades das Unidades Básicas de Saúde Manoel da Silva e Alvorada, de acordo com as
especificações, quantitativos máximos e condições mínimas abaixo apresentadas.
1.2 - A justificativa para a aquisição dos equipamentos para aparelhar as Unidades Básicas de Saúde Manoel
da Silva e Alvora.
ITEM QUANT.

UN

ESPECIFICAÇÃO

1

1

UNID. BALDE A PEDAL - Confeccionado em aço inox e com capacidade de 30 até 49 litros

2

1

UNID.

3

1

UNID.

4

3

UNID.

5

2

UNID.

6

7

UNID.

7

2

UNID.

8

2

UNID.

9

1

UNID.

BIOMBO PLUMBÍFERO
Estrutura em aço ou alumínio, com espessura de 01mm do tipo reto
CARRO MACA SIMPLES
Confeccionado em aço inox ou alumínio e com grades laterais
COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)
Especificação mínima de que esteja em linha de produção pelo fabricante, processador de no mínimo 4
núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; unidade de armazenamento SSD 240 GB interface Pele NVMe
M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, tipo SDRAM ddr4 2666MHz ou
superior operando em modalidade duas CHANNEL. Placa deve ter arquitetura ATX MICROATX, BTX ou
MICROBTX, Possuir pelo menos 1slot PCl-EXPRESS 2.0 x 16 ou superior. Possuir sistem de detecção de
intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. Adaptador de vídeo integrado deverá ser no
mínimo de 1GB de memória. Possuir suport ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior . Suportar
monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display
PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVDrom. Teclado USB,ABNT2, 107
teclas com fio e mouse USB, 800 /DPI,2 botões, scroll com fio, Monitor em LED 19 POLEGADAS
(widescreen 16:9 (1920 x 1080 a 60Hz}, entradas de vídeo HDMI e display PORT ângulos de visão vertical
e horizontal mínimo de 178Q. Interface de rede 10/100/100 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema
operacional Windows 10 pro (64 bits) original. Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida
no ítem. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos
ofertados (gabinete, teclado mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou
cinza e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso,
reforma ou recondicionamento. Obs.: As configurações acima são mínimas, podendo ser ofertado
configurações superiores.
ESTANTE DE AÇO
Confeccionado em aço, com altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm, com 03 ou 04 prateleiras com
capacidade mínima de 40 kg por prateleira.
MESA
DE
MAYO
Confeccionada em aço inoxidável
MESA GINECOLÓGICA
Estrutura sem armário e confeccionada em aço inox
MESA PARA COMPUTADOR
Material de confecção: madeira, MDF ou MDP 01 a 02 gavetas Dimensões aproximadas 120 cm x 60 cm
PROJETOR MULTI MÍDIA (DATASHOW)
Especificação mínima: Deve estar em linha de produção pelo fabricante, possuir tecnologia LCD ou DLP;
resolução mínima nativa de 1920x1080; contraste mí- nimo de 10000:1;com conexão 0l(uma) VGA, 01
(uma) HDMI; 01entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens; alto falante integrado no projetor;
alimentação automática 100-120v, 220-240v; controle remoto; cabo de alimentação; cabo VGA; manual de
usuário; suportar a exibição de arquivos a partir de pen-drive direto no projetor (sem o uso de PC); O
equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Obs.: As configurações acima são
mínimas, podendo ser ofertado configurações superiores.

2 - ITENS E QUANTITATIVOS
2.1 - O presente Termo de Referência tem como objeto a contratação de empresas(s) para fornecimento dos
produtos acima apresentados, nas quantidades máximas estimadas conforme quadro anterior.
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3 - CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO
3.1 - O fornecimento dos equipamentos deverá ser efetuado no Município de Belo Campo-Ba, de acordo com
a necessidade da Administração Municipal, nas quantidades ora estipulada, mediante requisição emitida pela
Divisão de Compras ou por outros oficialmente autorizado pela autoridade superior, da seguinte forma:
a) Conforme solicitação da Prefeitura Municipal, de forma imediata, devendo a contratada entregar, na
Sede do Município de Belo Campo-Ba, os materiais solicitados num prazo de até 30 (trinta) dias
corridos após a solicitação, independentemente da quantidade solicitada. Obs.: A
Montagem/Instalação dos Equipamentos no local que serão destinados é de responsabilidade da
empresa contratada que fornecê-los.
b) As Autorizações de Fornecimento poderão ser realizadas via e-mail, fac-simile ou outro meio que a
Contratante achar conveniente, não podendo, em hipótese alguma a empresa alegar o não
recebimento das Autorizações de Fornecimento.
3.2 - A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, o objeto contratado em desacordo com as
especificações e condições deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato, fixando prazo para a
regularização;
3.3 - A Contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, e dentro do
prazo estabelecido pela Administração, as partes do objeto deste Edital e seus Anexos, em que se verificarem
vícios, defeitos, ou incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços.
4 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após atestado a entrega do material, conforme
exigências do Edital.
5 - PRAZOS
5.1 - A entrega dos itens efetivamente contratados deverá ser efetuada na sede do Município de Belo
Campo-Ba, parceladamente, de acordo com a necessidade da Administração Municipal, nas quantidades ora
estipulada, após a emissão da Autorização de Fornecimento, nos prazos estabelecidos no Edital, contando-se
o prazo a partir da comunicação formal ao licitante vencedor que será efetuada via fax ou outro meio hábil.

6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1 - A CONTRATANTE, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:
6.1.1 - efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Contrato;
6.1.2 - promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, sob o aspecto quantitativo e
qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;
6.1.3 - comunicar à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do Contrato, podendo recusar o
recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de
Referência;
6.1.4 - notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades.
7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 - A CONTRATADA, durante a vigência do Contrato, compromete-se a:
7.1.1 - manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do Contrato,
informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições;
7.1.2 - atender as demais condições descritas neste Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº
017/2022;
7.1.3 - responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto do Contrato, respondendo civil e criminalmente por
todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no
exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a
terceiros;
7.2 - Entregar os equipamentos objeto deste Contrato em consonância e de acordo com os interesses públicos
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informados pelo CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no ato convocatório;
7.3 - Ressarcir à Administração equivalente ao valor dos materiais, por qualquer irregularidade constatada;
7.4 - Entregar os equipamentos solicitados no Município num prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
após a solicitação, independentemente da quantidade da solicitação. Obs.: A Montagem/Instalação dos
Equipamentos no local que serão destinados é de responsabilidade da empresa contratada que fornecê-los.
8 - PENALIDADES
8.1 - Pela inexecução total ou parcial dos serviços objeto deste Termo de Referência, a Administração poderá
aplicar, ao Contratado, as penalidades previstas no instrumento editalício e contratual, além daquelas
penalidades previstas no Art. 87, da Lei nº 8.666/93
9 - VALIDADE DA PROPOSTA
A Validade das propostas de preços das licitantes deverá ser de pelo menos 60 (sessenta) dias.
10 – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Órgão: 28000 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 28001 - Secretaria de Saúde
Atividade/Projeto: 1.071 - Construção, ampliação, Reequip. e Manut. Unidades e Postos de Saúde
Classificação Econômica: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanentes
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