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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022
I - REGÊNCIA LEGAL: LEIS FEDERAIS Nº(S) 10.520/02, 8.666/93, LEIS COMPLEMENTARES
123/06 e 147/2014.
II - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022
III - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 068/2022
IV - ÓRGÃO: DIVERSAS SECRETARIAS
V - TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
VI - REGIME DE EXECUÇÃO: INDIRETA POR PREÇO UNITÁRIO
VII - FORMA DE FORNECIMENTO: PARCELADA
VIII - SESSÃO PÚBLICA:
DATA: 12 de maio de 2022
HORA: 09:30 hs
LOCAL: No prédio sede desta Prefeitura, sito na Praça Américo Martins Junior, nº 46 , Bairro
Centro, Ibicoara – BA. CEP: 46.760-000.
IX. DO OBJETO
9.1.
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de Gestão
de Compras através de uma plataforma própria para aquisição dos seguintes Itens: Materiais de
Construção, Materiais Gráficos/Comunicação Visual, Alimentos, Uniformes, Cama/Mesa/Banho,
Armarinho, Equipamentos de Proteção Individual – EPIS, Utensílios Domésticos, Brinquedos,
Fogos de Artifício, Passagens Aéreas/Terrestres, Hotel, Móveis Planejados e Pré-Moldados, com
implantação e operação de um sistema informatizado e integrado com acesso por meio de login
com senha/rede, via internet, através de rede de estabelecimentos credenciados e pagamentos
via QRcode para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Ibicoara-BA, conforme
especificações constantes no anexo I deste edital.
X. CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
10.1. Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as exigências
contidas neste instrumento e nos seus anexos, e que cujo ramo de atividade esteja compatível
com o objeto deste Pregão.
10.2. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
a)
b)
c)
d)

Declarados inidôneos por ato da Administração Pública;
Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação;
Reunidos sob forma de consórcio;
Esteja cumprindo penalidade de suspensão temporária, imposta pelo município, ou ainda,
penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública, nas hipóteses previstas
no art. 88 da Lei 8.666/93;
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XI. CREDENCIAMENTO
11.1. O representante legal da empresa licitante deverá apresentar-se ao pregoeiro para efetuar
seu credenciamento como participante deste Pregão, munido de sua carteira de identidade, ou de
outra equivalente, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a reunião de
abertura dos envelopes “Proposta” e “Documentação” relativas a este Pregão.
11.1.1. Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pela empresa licitante,
mediante estatuto/contrato social, ou instrumento público/particular de procuração.
Entende-se por documento credencial:
- Estatuto ou Contrato Social, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente ou
assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos
e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
- Procuração ou documento equivalente a credencial da empresa licitante, com firma
reconhecida, com poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em
qualquer fase deste Pregão (Anexo III).
- O documento deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular ofertas e lances verbais,
negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de
recursos, enfim, para praticar em nome da licitante todos os atos pertinentes a este Pregão.
11.1.2. Cada credenciado poderá representar apenas 01 (uma) empresa.
11.1.3. O representante legal da empresa licitante que não se credenciar perante o pregoeiro
ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a
intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para
representar a empresa durante a reunião de abertura dos envelopes “Proposta” ou
“Documentação” relativa a este Pregão.
11.1.3.1.
Neste caso, a empresa licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e será
mantido o seu preço apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e
apuração do menor preço.
11.2. Uma vez entregue todas as credenciais, que devem constar fora dos envelopes “A” Proposta de Preços e “B” - Habilitação, não será permitida a participação de empresas
retardatárias, salvo se, com isso, os presentes concordarem expressamente e em unanimidade,
devendo essa circunstância ficar consignada na Ata da Sessão.
11.3. As licitantes deverão apresentar como condição de participação do certame, ainda, a
declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (Anexo III).
XII. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
12.1. Os documentos de PROPOSTA DE PREÇOS e HABILITAÇÃO, depois de ordenados na
seqüência estabelecida neste Edital, serão apresentados em 02 (dois) envelopes lacrados, os
quais deverão conter no anverso:
12.1.1. ENVELOPE “A” – Proposta de Preços
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA – CNPJ: 13.922.588/0001-82
Praça Américo Martins Junior, nº 46 - Centro – Ibicoara/Bahia
CEP: 46.760-000
3

Número do Pregão:
Objeto:
Nome da Licitante:
12.1.2. ENVELOPE “B” – Habilitação
Número do Pregão Presencial;
Objeto;
Nome da empresa licitante;
12.2. Os envelopes “A” - PROPOSTA DE PREÇOS e “B” - HABILITAÇÃO para esta licitação só
serão recebidos pelo pregoeiro no dia 12/05/2022 às 09:30 horas; Setor de Licitações na Praça
Américo Martins Júnior, nº 46 – Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Ibicoara, na sala de
Reuniões da Comissão de Licitação.
12.3. A inversão do conteúdo dos envelopes acarretará a desclassificação da licitante.
12.4. Em hipótese alguma, nem sob qualquer alegação, será aceita apresentação ou inclusão de
documentos que não estejam dentro do envelope de habilitação, nem será concedido prazo para
apresentação ou complementação dos documentos exigidos para a Habilitação.
12.4.1. Os documentos exigidos nesta licitação somente poderão ser apresentados em original,
através de publicações em órgão de Imprensa Oficial, por qualquer processo de cópia autenticada
por Cartório competente ou ainda por cópia simples a ser autenticada pela pregoeira no momento
da abertura do envelope “B”.
12.4.2. Somente serão autenticadas pela pregoeira fotocópias que possam ser conferidas com o
documento original.
12.5. Os documentos extraídos via Internet e/ou os que possam ter sua autenticidade
comprovada pela Internet, encontram-se dispensados de apresentação em original ou fotocópia
autenticada e somente serão considerados válidos após a confirmação da autenticidade dos
dados por servidor municipal no endereço oficial (site) do órgão emitente.
12.6. O documento cujo prazo de validade não estiver especificado no próprio instrumento ou
legislação própria terá validade de 30 (trinta) dias contados a partir da expedição.
12.7. Caso exista algum fato que impeça a participação de qualquer licitante, ou o mesmo tenha
sido declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, este fica impedido
de participar da presente licitação, devendo o mesmo apresentar declaração expressa de que
inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação eximindo assim o
pregoeiro do disposto no Artigo 97 da Lei Federal 8.666/93.
XIII. ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREÇOS
13.1. Os elementos do ENVELOPE “A” serão devidamente preenchidos por meio mecânico, ou
informatizado, numerados, carimbados e rubricados, sem emendas e/ou rasuras, contendo:
a) Indicação e descrição de forma detalhada das características do objeto da presente
licitação em rigorosa conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos,
especialmente a Taxa de Administração, expressa em percentual (%), não admitindo no
entanto propostas alternativas.
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b) Na formulação da proposta comercial, as empresas deverão indicar a Taxa de
Administração em percentual (%), que incidirá sobre o valor consumido, uma vez que os
valores dos materiais adquiridos serão oriundo de cotações via sistema;
a)

Os valores das Taxas de Administração em percentual (%) cotados deverão ser
referidos à data de recebimento das propostas, considerando-se a condição de
pagamento contida no instrumento contratual, não devendo, por isso, computar
qualquer custo financeiro para o período de processamento das faturas;

b)

Não será permitida previsão de sinal ou qualquer outra forma de antecipação de
pagamento na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a
proponente que assim o fizer;

c)

Prazo de validade da Proposta de Preços de no mínimo 60 (sessenta) dias a contar da
data de abertura do Envelope “A”, independente de transcrição;

d)

Prazo de execução do sistema será de até 05 (cinco) dias úteis com o inicio a contar a
partir do recebimento da ordem de serviços;

e)

Prazo de execução contratual será conforme o prazo da ata de registro de preços,
podendo ser prorrogado conforme Art. 57, II da Lei 8.666/93.

13.2. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.
13.3. A falta de data e/ou rubrica na Proposta de Preços somente poderá ser suprida pelo
representante presente à reunião dos envelopes “A”.
XIV. ENVELOPE “B” – HABILITAÇÃO
14.1. Os elementos do ENVELOPE “B” deverão estar devidamente rubricados e numerados,
contendo, obrigatoriamente:
a) Habilitação Jurídica
14.1.a.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;
14.1.a.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleições de seus administradores, no qual conste, expressamente, dentre o
objeto social, o fornecimento do objeto do certame.
14.1.a.2.1. Em relação aos supracitados documentos da alínea “10.1.a.2”, no caso de
apresentação pela licitante durante a fase de credenciamento, estarão dispensados de constar
tais documentos na habilitação jurídica.
14.1.a.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
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14.1.a.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
14.1.a.5. Certidão simplificada perante a Junta Comercial.
14.1.a.6. Cópia da cédula de identidade dos sócios ou responsável legal.
b) Regularidade Fiscal
14.1.b.1. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede da
licitante;
14.1.b.2. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
através do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
14.1.b.3. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
10.1.b.4. Certidão negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
10.1.b.5. Alvará de localização e funcionamento.
c) Qualificação Econômico-Financeira
14.1.c.1. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
Pessoa Jurídica, com prazo de no máximo 30 (trinta) dias da data da sessão de abertura dos
envelopes contendo toda a documentação de habilitação.
14.1.c.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, acompanhado da Certidão de Regularidade Profissional - CRP,
fornecido pelo Conselho Regional de Contabilidade em nome do contabilista responsável pela
confecção do documento, com termos de abertura e encerramento devidamente registrados na
Junta Comercial do domicílio ou sede da empresa, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de
apresentação da proposta.
c.2. A comprovação de que trata o inciso acima, deverá ser feita através de cópias de referências
do livro diário (número do livro, termo de abertura e encerramento), inclusive cópias autenticadas
das folhas onde contenham o balanço patrimonial e demonstrativos contábeis extraídas deste
Livro, com evidência e registro na Junta Comercial ou publicação na imprensa, de acordo com a
personalidade jurídica da empresa licitante.
c.3. As empresas optantes do Sistema Público de Escrituração Contábil Digital (SPED), deverão
comprovar a documentação acima apresentando o Livro Digital com o Termo de autenticação
c.4. Se necessária a atualização do Balanço e do capital social, deverá ser apresentado
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.
c.5. As empresas com menos de um ano de exercício financeiro devem cumprir a exigência deste
item mediante apresentação de balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado,
conforme o caso, e devidamente registrado na Junta Comercial.
c.6. Demonstrativo da boa situação econômico-financeira da LICITANTE, consubstanciada nos
seguintes índices, de que possui os índices financeiros solicitados a seguir.
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Índice de Liquidez
ILC = Índice de Liquidez Corrente maior ou igual a 1,00, calculado pela seguinte fórmula

ILC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

ILG = Índice de Liquidez Geral maior ou igual a 1,00, calculado pela seguinte formula:

ILG =

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

IEG = Índice de Endividamento Geral, menor ou igual a 1,0, calculado pela seguinte formula:

IEG = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
Ativo Total

Patrimônio Liquido
A empresa licitante deverá comprovar Patrimônio Líquido de no mínimo 10% do valor da
contratação.
Este índice não será substituído por nenhum outro índice.
d) Declarações
14.1.d.1. Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo à participação em licitação promovida por
órgãos ou entidades públicas, conforme ANEXO V.
14.1.d.2. Declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição Federal,
conforme o modelo do Decreto Federal n.°4.358-02 (Declaração de Proteção ao Trabalho do
Menor – ANEXO VI).
e) Qualificação e Prova Técnica – Será comprovada através da apresentação dos
seguintes documentos:

14.1.e.1. Comprovação de aptidão para os serviços em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o lote pertinente, por meio da apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
14.1.e.2. Não serão considerados os atestados emitidos por empresas pertencentes ao mesmo
grupo empresarial da empresa proponente, entendendo-se estas como aquelas que sejam
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controladas ou controladoras da empresa proponente, ou que possua ao menos uma pessoa
física ou jurídica que seja sócio desta. E também não serão admitidos atestados emitidos pelo
próprio licitante em seu nome.
14.1.e.3. Os atestados poderão ser diligenciados de acordo com o parágrafo 3º do art. 43, da
Lei Federal nº. 8.666/93.
14.1.e.4. Demonstração de sistema próprio após habilitação, bem como disponibilização quando
necessário de colaborador para realizar treinamento, suporte e atendimento presencial, de forma
remota e via 0800.
14.2. DAS AMOSTRAS DO SISTEMA – PROVA TÉCNICA
14.2.1 Havendo o aceite da proposta quanto ao valor e a regularidade da documentação de
habilitação, o licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar, no lote, será convocado
para apresentar amostra do sistema exigido, no prazo de 02 (dois) dias úteis da convocação pelo
pregoeiro, sem hipótese de prorrogação, sob pena de desclassificação, em local, dia e horário de
início da apresentação definidos na convocação;
14.2.2 A amostra apresentada deverá comprovar a capacidade do licitante de atender aos itens
relacionados na tabela do Termo de Referência, ANEXO deste Edital;
14.2.3 A metodologia de avaliação será o preenchimento de um “checklist” por uma comissão
composta por servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA.
14.2.4 A homologação da solução realizada nesta amostra será feita baseada nos critérios
técnicos estabelecidos na tabela 05 do termo de referência e a licitante deverá atender todos os
testes classificados como obrigatórios;
14.2.5 Os testes das funcionalidades da amostra serão in loco ou virtualmente e deverão ser
finalizados em até 02 (dois) dias úteis, a contar da data de início da apresentação, sendo
disponibilizadas 3 horas para cada dia, em local, dia e horário para início da apresentação
definidos na convocação;
14.2.6 Caberá a licitante disponibilizar os recursos que viabilizem a realização dos testes durante
o período de amostra;
14.2.7 Caberá à comissão da Diretoria Administrativa e Financeira da Prefeitura Municipal de
Ibicoara, emitir parecer circunstanciado, em até 05 (cinco) dias úteis, a fim de verificar a
compatibilidade do material apresentado com as especificações do instrumento convocatório;

XV.

ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS DE PREÇO

15.1. Não serão aceitas Propostas de Preços que não estejam de acordo com as condições
deste Edital e especificação do objeto ou que contenham emendas, rasuras ou entrelinhas.
15.2. Não serão aceitas Propostas de Preços que ofereçam vantagens não previstas neste
Edital, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes.
15.3. O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal desta
Prefeitura ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para orientar sua decisão.
15.4. Ao pregoeiro caberá o julgamento da obediência às condições, dúvidas ou omissões deste
Edital.
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XVI.

PROCEDIMENTO E FORMULAÇÃO DE LANCES

16.1. Abertura do Envelope “A” – Proposta de Preços.
16.1.1. Instalada a sessão e recebidas as credenciais dos representantes das empresas licitantes,
a pregoeira procederá à abertura dos Envelopes “A” contendo as propostas de preço e à leitura,
em voz alta, dos valores respectivos.
16.1.2. O Pregoeiro verificará a conformidade das Propostas de Preços, desclassificando as
licitantes que não atenderem às especificações do objeto, prazos e condições do Edital.
16.1.3. As Propostas de Preços serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas
que conduziram ao valor total orçado, procedendo às correções no caso de eventuais erros,
aceitando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para
apuração do valor final da proposta.
16.1.4. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância
dos seguintes critérios:
16.1.4.1.
àquela;

Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores

16.1.4.2.
Não havendo pelo menos 03 (três) empresas com preços na condição definida na
alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem menor preço, até o máximo de
03 (três);
16.1.4.3.
No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número de licitantes.
16.1.5. Concluída a fase de classificação, a pregoeira convidará individualmente as licitantes
classificadas, a partir da que ofertou proposta de maior preço e as demais em ordem decrescente
de valor, a apresentar oralmente lances de forma seqüencial, decidindo-se por meio de sorteio em
caso de empate.
16.1.6. No caso de empate, decidindo-se por meio de sorteio, a licitante sorteada em primeiro
lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação às demais empatadas, e
assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.
16.1.7. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes inferiores à
proposta de menor taxa de administração.
16.1.8. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente as
penalidades constantes deste Edital.
16.1.9. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os licitantes dessa etapa
declinar da formulação de lances.
16.1.10.
O pregoeiro poderá negociar com a licitante que ofertar menor valor com vistas a
redução do preço. Após a negociação, se houver a pregoeira examinará a aceitabilidade do menor
preço, decidindo motivadamente a respeito.
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XVII.

Abertura do Envelope “B” – Habilitação.

17.1.1. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o Envelope “B” contendo a
documentação de habilitação, exigida neste Edital.
17.1.2. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas neste Edital, a licitante que
houver ofertado menor preço será declarada vencedora.
17.1.3. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências para habilitação, a
pregoeira examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com seu autor, decidirá
sobre sua aceitabilidade e, em caso positivo verificará as condições de habilitação e assim
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de
habilitação, caso em que será declarada vencedora.
17.1.4. Todas as Propostas de Preços e os documentos de habilitação serão rubricados,
obrigatoriamente, pela pregoeira, pela equipe de apoio e pelos representantes dos licitantes
presentes no final da sessão deste Pregão.
17.1.5. A licitante vencedora obriga-se a fornecer, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da data
da sessão pública, nova Planilha de Preços com os devidos preços unitários e totais ofertados na
sessão.
17.1.6. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à
disposição para retirada, após celebração do Contrato.
17.1.7. Até a assinatura do Contrato, poderá a autoridade desclassificar licitante, em despacho
motivado, sem direito a indenização ou ressarcimento, e sem prejuízo de outras sanções, se tiver
ciência de fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que revele
inidoneidade ou incapacidade jurídica, financeira, técnica ou administrativa.
XVIII. IMPUGNAÇÃO
18.1. Qualquer pessoa que se julgar prejudicada quanto ao Edital poderá impugná-lo em até 02
(dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das Propostas de Preços e Habilitação, o
que poderá ser feito através de e-mail ou ser protocolada no setor de protocolo desse
município, no horário de 08:00h às 12:00h.
XIX.

RECURSO

19.1. No final da sessão, a licitante que se julgar prejudicado poderá interpor Recurso cuja
síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das
razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
19.2. O Recurso porventura interposto contra decisão da pregoeira não terá efeito suspensivo e,
se acolhido, invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.
19.3. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante, no momento da sessão deste
Pregão, implicará decadência do direito de recurso.
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19.4. Caberá a pregoeira receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra suas
decisões e a Autoridade Superior a decisão final sobre os recursos contra atos da pregoeira.
XX.

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

20.1. A Adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre que
não houver recurso.
20.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá
ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pela pregoeira ou, quando
houver recurso, pela própria autoridade competente.
XXI - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
20.1- Homologado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado
vencedor será convocado para assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme minuta em
Anexo.
20.2 - O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora deverá
assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar do
recebimento da comunicação, através de fax, e-mail, publicação no sitio eletrônico do órgão
licitante.
20.3 - Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura da Ata de Registro de
Preços, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso
do prazo para tal e devidamente fundamentada.
20.4 - Será incluído, para formação de cadastro de reserva, o registro dos licitantes que
aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do licitante vencedor, na sequência da
classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o
objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei n.º 8.666/93 na forma do disposto no
artigo 11, §1º do Decreto 7.892/13, respeitando-se, nas contratações, a ordem de classificação
dos licitantes registrados na Ata.
20.5 - Se houver mais de um licitante na situação de que trata o item 18.4, serão classificados
segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.
20.6 - O registro a que se refere a condição 20.4 tem por objetivo a formação de cadastro de
reserva, no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas
hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/13.
20.7 - É condição para a celebração da ata de registro de preços a manutenção de todas as
condições exigidas na habilitação, assim como a apresentação da documentação de habilitação,
em original ou cópia autenticada, conforme previsto.
20.8 - Caso o licitante melhor classificado não assine a Ata de Registro de Preços no prazo
estabelecido neste edital ou tenha o seu registro cancelado, nas hipóteses previstas nos artigos
20 e 21 do Decreto n° 7.892/13, sem prejuízo das penalidades cabíveis, a sessão pública do
Pregão será reaberta para que se proceda à habilitação da licitante constante do cadastro de
reserva, na ordem de classificação do certame.
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20.9 - Não havendo cadastro de reserva, será facultado à Administração convocar licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a ata de registro de preços no mesmo
prazo e nas mesmas condições do primeiro colocado.
20.10 - A licitante vencedora deverá manter todas as condições de habilitação para a assinatura
da Ata, bem como durante o período de sua vigência.
20.11 - A Ata de Registro de Preços não obriga a Administração adquirir os produtos nela
registrados nas quantidades estimadas, podendo realizar licitações especificas para aquisição
de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese que, em igualdade de
condições, os beneficiários do registro terão preferência.
20.12 - O direito de preferência de que trata o item anterior poderá ser exercido pelo beneficiário
do registro quando a Administração optar pela contratação do objeto, cujo preço está registrado,
por outro meio legalmente permitido, que não a Ata de Registro de Preços, e o preço cotado
naquele, for igual ou superior ao registrado.
XXI - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
21.1 - O fornecedor terá seu registro cancelado quando:
21.1.2 - descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
21.1.3 - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
21.1.4 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior
àqueles praticados no mercado;
21.1.5 - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 ou
no artigo 7° da Lei n° 10.520/02;
21.2 - Poderá ainda ser cancelado o registro de preços na ocorrência de fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:
21.2.1- por razão de interesse público; ou
21.6.2 - a pedido do fornecedor.
21.2.3 - Em qualquer caso, assegurados o contraditório e a ampla defesa, o cancelamento
ocorrerá mediante determinação do Prefeito Municipal de Ibicoara.
XXII . FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
22.1. A fiscalização e o acompanhamento da ata de registro de preços, contratos e ordens de
compra caberão ao liquidante de cada secretaria ou órgão municipal, bem como ao fiscal de
contratos nomeado através de Portaria.
XXIII - CONTRATAÇÃO
23.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, a Prefeitura Municipal de Ibicoara
poderá firmar contrato específico com o proponente vencedor, visando a execução do objeto
desta licitação nos termos da minuta que integra este Edital.
23.2. O proponente vencedor terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da
convocação, para retirar a nota de empenho ou assinar o contrato. Este prazo poderá ser
prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo proponente vencedor durante o seu
transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo órgão comprador.
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23.3. O futuro contrato não poderá ser objeto de sub-contratação, cessão ou transferência, no
todo ou em parte, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.
23.4. A licitante obriga-se a aceitar, quando solicitado pela contratante, nas mesmas condições e
dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer nas compras
de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões
resultantes de acordo celebrados entre as partes.
XXIV - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
24.1. O fornecimento dos materiais deverá ser executado pela Rede de fornecedores
credenciados pela Contratada.
24.2. O objeto devera ser rigorosamente dentro do padrão conforme especificação do edital.
XXV - DA ENTREGA E DA ACEITAÇÃO
25.1 O fornecimento do material será realizado de forma parcelada, em até 10 (dez) dias após o
recebimento da “GUIA DE ENTREGA DE MATERIAL”.
25.2. A firma deverá obedecer aos prazos determinados para a entrega dos produtos. No caso do
não cumprimento dos prazos determinados será aplicado multas por atraso, independentemente
de notificação, conforme especificado no ato convocatório.
XXVI - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
26.1. O pagamento devido à Contratada será efetuado após o recebimento da Nota Fiscal/Fatura
atestada pelo setor competente.
26.2. O pagamento indicado no item anterior somente será liberado mediante apresentação da
Nota Fiscal/Fatura e termo de recebimento definitivo.
26.3. Nenhum material que não esteja descrito na planilha de especificação deverá constar em
Nota Fiscal/Fatura da empresa licitante vencedora.
26.4. Caso a Nota Fiscal/Fatura seja devolvida, por estar inexata, será contado novo prazo para o
pagamento a partir da data de sua reapresentação;
26.5. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo
ou em parte, a tramitação da Nota Fiscal/Fatura será suspensa para que a CONTRATADA tome
as providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerado, para efeito de
pagamento, a data de reapresentação do documento em questão, corrigido e atestado.
XXVII – SANÇÕES
27.1. A LICITANTE ficará impedida de licitar e de contratar com a administração municipal e será
descredenciada do Cadastro Único de Fornecedores desta Prefeitura pelo prazo de até 1 (um)
ano, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, quando:
27.1.1 Não celebrar o contrato;
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27.1.2 Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
27.1.3 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
27.1.4 Não mantiver a proposta;
27.1.5 Falhar ou fraudar na execução do contrato;
27.1.6 Comportar-se de modo inidôneo;
27.1.7 Cometer fraude fiscal.
27.2 Além desta penalidade a CONTRATANTE poderá aplicar multa de até 10% sobre o valor
total da sua proposta dada como lance, em caso de recusa do ADJUDICATÁRIO em assinar o
contrato dentro dos 05 (cinco) dias úteis contados da data de sua convocação.
27.3 O CONTRATADO sujeitar-se-á, no caso de inadimplemento de suas obrigações, às
seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e
criminais, se for o caso, de acordo com a Lei n.º 8.666/93, em sua atual redação, a Lei orgânica ,
esta no que couber, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o
contraditório constitucionais:
27.3.1 Advertência dar-se-á, a critério da contratante, no caso de infrações leves.
27.3.2 Multas de até
27.3.2.01
Por atraso na entrega do(s) produto(s) fica o fornecedor sujeito a multa diária de
0,3%, sobre o total da compra. A multa será aplicada a partir do primeiro dia após o prazo
estabelecido para entrega do objeto.
27.3.2.02
Caso o produto, objeto da licitação, não tenha sido entregue em até 10 (dez) dias
do prazo estipulado para entrega, poderá a Administração rescindir o Contrato, sem prejuízo da
cobrança de multa e demais cominações previstas na Lei n°8.666/93.
27.3.3 Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de
Ibicoara será aplicada ao CONTRATADO:
27.3.3.01
Até 03 (três) meses, quando incidir duas vezes em atraso, por mais de 15(quinze)
dias no caso de fornecimento, no mesmo contrato ou em contratos distintos, no período de um
ano.
27.3.3.02
Até 01(hum) ano nos casos em que a inadimplência acarretar prejuízos para a
Administração.
27.3.4 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de
Ibicoara será aplicada ao contratado que incorrer pela segunda vez na falta prevista no item
19.3.3.2.
27.4 Esgotados todos os prazos de execução do objeto do contrato que tiverem sido
concedidos pela autoridade contratante, a contratada ficará automaticamente impedida de
participar de novas licitações enquanto não ressarcir os danos causados à Administração Pública
municipal ou cumprir a obrigação antes assumida, sem prejuízo de outras penalidades.
27.5 As multas previstas neste Edital poderão, a critério da Prefeitura Municipal de Ibicoara, ser
aplicadas isoladas ou conjuntamente com outras sanções, após prévio processo administrativo,
garantida a ampla defesa e o contraditório constitucionais, a depender do grau da infração
cometido pela CONTRATADA.
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27.6 Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de
5(cinco) dias úteis ou serem 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 Administração.
27.7 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, contado da notificação administrativa à contratada, sob pena de multa.
28

DISPOSIÇÕES GERAIS

28.1 Ao participar da licitação, a licitante declara sob as penalidades da Lei, da inexistência de
qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, entre si e os
responsáveis pela licitação, quer direta ou indiretamente.
28.2 A apresentação dos envelopes a esta licitação implica na aceitação integral e irretratável
das condições deste Edital.
Poderão ser admitidos, pela pregoeira, erros de natureza formal, desde que não comprometam o
interesse público e da Administração.
28.3 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a
Administração revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato
superveniente, comprovado ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato
escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da
licitação.
28.4 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão
fazê-lo no prazo determinado pela pregoeira, sob pena de desclassificação/inabilitação.
28.5 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento dos
quais proponentes, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão
de sua proposta.
28.6 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a
finalidade e a segurança da contratação.
28.7 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante
publicação no Diário Oficial do Município.
28.8 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela pregoeira que deverá valer-se
das disposições legais em vigor, aplicáveis ao assunto. À administração pública municipal se
reservam prerrogativas de reexame da matéria, a seu critério, desde que tal se justifique ou
recomende.
28.9 Na hipótese de impossibilidade superveniente para a realização desta licitação na data
prevista, e não havendo retificação de convocação, a mesma será realizada no primeiro dia útil
subseqüente, no mesmo local e horário, mantidas as demais condições deste Edital.
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28.10 É facultado a pregoeira, adiar a data da abertura dos envelopes desta licitação, dando
conhecimento aos licitantes, através de fax, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro)
horas da data inicialmente marcada.
28.11 A licitante vencedora obriga-se a fornecer o material, estritamente de acordo com as
especificações descritas neste Edital, sendo de sua inteira responsabilidade a montagem e
reposição daquele(s) que venha(m) a ser constatado não estar em conformidade com as referidas
especificações nos termos do art. 69 da Lei 8.666/93.
28.12 Quaisquer esclarecimentos e informações sobre este Edital poderão ser feitos à Comissão
de Licitação, pessoalmente ou através do Telefone: Tel. (77) 3413-2199/2323:
XXVII. FORO
27.1. Fica designado o foro da Cidade de Barra da Estiva/Ba, para julgamento de quaisquer
questões judiciais resultantes deste Edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais
privilegiado que seja.
29

ANEXOS DO EDITAL

Anexo I – Termo de Referencia;
Anexo II – Modelo de Credenciamento para a prática de atos concernentes ao certame
Anexo III – Modelo de Declaração de pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação
Anexo IV - modelo de proposta de preços;
Anexo V – Modelo de Declaração de idoneidade;
Anexo VI - Modelo de Declaração de proteção ao trabalho do menor;
Anexo VII – Minuta do Contrato;
Ibicoara-Ba, 28 de abril de 2022.

Renan Pires Silva
Pregoeiro Municipal
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ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA
1.

DA APRESENTAÇÃO

1.1. Art. 3º O SRP poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:
1.1.1. Quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações
frequentes;
1.1.2. Quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou
contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;
1.1.3. Quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de serviços para atendimento
a mais de 1 (um) órgão ou entidade, ou a programas de governo; ou
1.1.4. Quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser
demandado pela administração.
1.2. .A Ata de Registro de Preços, decorrente do registro de preços, é documento vinculativo,
obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os
preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as
disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas.
1.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se a
realização de licitação específica para a contratação pretendida, assegurada preferência ao
fornecedor registrado em igualdade de condições.
2.

DO OBJETO

2.1. Registro de Preço para futura e eventual Contratação de empresa especializada na prestação
de serviços continuados de Gestão de Compras através de uma plataforma própria para aquisição
dos seguintes Itens: Materiais de Construção, Materiais Gráficos/Comunicação Visual, Alimentos,
Uniformes, Cama/Mesa/Banho, Armarinho, Equipamentos de Proteção Individual – EPIS,
Utensílios Domésticos, Brinquedos, Fogos de Artifício, Passagens Aéreas/Terrestres, Hotel,
Móveis Planejados e Pré-Moldados, com implantação e operação de um sistema informatizado e
integrado com acesso por meio de login com senha/rede, via internet, através de rede de
estabelecimentos credenciados e pagamentos via QRcode para atender as necessidades da
Prefeitura Municipal de Ibicoara-BA. Condições, quantidades e exigências a seguir estão
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

3.

DA JUSTIFICATIVA

3.1. A Prefeitura Municipal de Ibicoara, com o objetivo de assegurar a operacionalidade e a
confiabilidade na compra de diversos materiais para o atendimento às Secretarias do Município,
visando a flexibilização da compra, por acesso facilitado a uma rede de fornecedores e,
sobretudo, com oferta de melhor preço praticado no mercado por empresas credenciadas no
sistema.
4.

DAS SOLUÇÕES TÉCNICAS GLOBAIS

4.1. A Contratada deverá dispor de ampla rede de estabelecimentos conveniados para cada
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objeto descrito no certame, no mínimo de três estabelecimentos na cidade sede da licitante e nas
cidades da região, devendo promover o credenciamento de outros, sendo possível, a pedido do
Município, em função das necessidades que se fizerem presentes, sempre conexas aos
interesses públicos.
4.2. A rede credenciada deverá ser suficiente para o pleno atendimento da demanda de serviços e
fornecimento, contendo obrigatoriamente, após a assinatura do contrato, o mínimo de 03 (três)
estabelecimentos credenciados de cada Item, no município de Ibicoara - BA.
4.3. Conforme necessidade da contratante, e sem qualquer ônus a ela, a contratada deverá
efetuar os credenciamentos das empresas autorizadas, caso não possua estabelecimentos
credenciados no município de Ibicoara - BA, dispondo do prazo de 30 (trinta) dias.
4.4. Treinamento de todos os gestores e usuários envolvidos na utilização da solução proposta, a
serem realizados nas instalações do Município, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a
partir da data da entrega dos dados cadastrais dos usuários, diretamente ao contratante.
4.5. A Contratada deverá tornar disponível à Contratante, sendo considerado como base
operacional o Município, sistema em ambiente web, de gerenciamento de compras, cuja
tecnologia possibilite/forneça um perfil mínimo de funcionalidade, conforme o descrito nos itens a
seguir.
I. Abertura de Ordens de Serviço on-line/real time;
II. Recebimento de orçamento on-line/real time;
III. Avaliação e aprovação on-line/real time de orçamento de produtos, acessórios e serviços;
IV. Cotação de preços de produtos, acessórios e serviços on-line/real time;
V. Acompanhamento on-line do status dos serviços que estiver sendo efetuado;
VI. Sistemas Integrados de Informações, permitindo a geração de Relatórios Gerenciais
VII. Sistemas Tecnológicos integrados que viabilize a autorização para realização do
fornecimento de materiais de construções Contratante junto aos estabelecimentos da rede, por
meio de senha fornecida aos fiscais designados pela Administração;
VIII. Utilização de logística especializada de rede, com amplo número de estabelecimentos
credenciados, na cidade.
IX. Banco de Dados para fornecimento de relatórios gerenciais com históricos dos serviços
executados, fornecendo, inclusive, índice de atendimento por tipo de serviço;
X. Faturamento de nota fiscal com demonstrativo de compra, discriminados valores gastos com os
produtos e taxa de administração;
XI. Sistema tecnológico que possibilite a visualização dos saldos do respectivo contrato de
fornecimento;
XII. Todos os dados do item 4.2.1, deverão estar disponíveis para consulta da Contratante e
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emissão de relatórios, sendo que, a cada fechamento de período e emissão de nota para
pagamento, deverão constar descriminados e separados em relatório de consumo e composição
de faturamento.
XIII. O sistema deverá emitir relatórios gerenciais, financeiros e operacionais que permitam o
controle de despesas e tipos de serviços, do valor dos materiais de construção, do histórico de
ordens de serviço, orçamentos;
XIV. O histórico das operações deve ser armazenado e de imediata e fácil consulta pelo Município
durante a vigência contratual, bem como, ao término da vigência da Ata, deverá ser
disponibilizado pela detentora da Ata de Registro de Preços em planilha eletrônica.
XV. Os relatórios disponibilizados pela contratada:
a) Deverão conter no mínimo, as seguintes informações, sem prejuízo a eventuais alterações e
adequações às necessidades da Contratante:
b) Histórico de compras por período, por centro de custo e por estabelecimento comercial, com
descrição do valor total de produtos;
c) Relação completa de discriminada de rede credenciada;
4.6. Todos os relatórios devem ser gerados a partir de período pré-estabelecido pelo gestor,
permitindo comparativos de desempenho, análise de gestão e migração de dados para planilha
eletrônica tipo Excel.
4.7. Contratada é a única responsável pelo pagamento das casas de materiais de construções e
similares credenciados, decorrentes dos serviços prestados efetivamente realizados, ficando claro
que o Município não responde solidária ou subsidiariamente por esse pagamento.
5.

DA EXECUÇÃO E DO CONTROLE E SEGURANÇA DO SISTEMA

5.1. A CONTRANTADA se responsabilizará pela execução dos serviços objeto da contratação
através de seus recursos tecnológicos e equipes técnicas especializadas, segundo padrões de
excelência sob aspectos da organização, eficiência, qualidade e economicidade.
5.2. A efetiva implantação do sistema de gerenciamento de fornecimento de materiais de
construções, deverá dar-se num prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da ordem de
fornecimento a ser expedida pelo Município, incluindo o acesso a todos os recursos tecnológicos e
ferramentais necessários à plena utilização dos sistemas web da detentora da Ata de Registro de
Preços, pelos servidores autorizados vinculados ao Município.
5.3. Todas as operações serão realizadas interativamente, via web, entre o sistema da detentora
da contratada e o operador- servidor autorizado do Município, mediante opções de execução
oferecidas (menus).
5.4. A Contratada deverá ofertar serviços destinados à gestão, apresentando dados quantitativos,
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mecanismo e processos necessários para viabilizar o acesso a sistema, em ambiente web capaz
de atender a todas as demandas do Município no escopo do objeto do contrato, e apto a
proporcionar soluções globais e integradas, com alto nível de segurança e de controle dos
produtos fornecidos para o município.
5.5. A contratada deverá tornar-se disponíveis sistemas tecnológicos de intendência, fornecendo
serviços de gerenciamento informatizado, com metodologia de cadastramento, controle e
logística, compreendendo, dentre outros:
5.5.1. Ampla rede de estabelecimentos conveniadas equipadas para aceitar transações de
usuários do sistema;
5.5.2. Implantação de sistema integrado, em ambiente web, para o fornecimento dos produtos,
proporcionando um controle eletrônico;
5.5.3. Controle informatizado de sistemas integrados de gestão de compra possibilitando à
contratada a emissão de relatórios financeiros, operacionais e gerenciais, que permitam estrito e
eficaz, da qualidade e quantidade de compras, bem como total dos gastos envolvidos;
5.6. A Contratada tornará disponível acesso a software, em ambiente web para gerenciamento de
compra do Município, cadastrando todos as unidades administrativas que a integram ou outro
Software equivalente.
5.7. O sistema de gerenciamento integrado deverá permitir a emissão de relatórios cadastrais,
operacionais e financeiros para o controle e gestão das informações sobre as compras
cadastradas, identificados toda e qualquer transação efetuada, cujo atendimento na rede
credenciada tenha gerado despesas de aquisição de materiais.
5.8. O prazo para atendimento e solução de problemas técnicos no sistema da detentora da Ata
de Registro de Preços, utilizado no atendimento às demandas do Município não deverá ser
superior a 04 (quatro) horas úteis.
5.9. Serão considerados como USUÁRIO as unidades administrativas, o Município, sendo
designados servidores responsáveis pela fiscalização e gerenciamento dos serviços, aos quais a
contratada tornará disponíveis senhas de acesso ao sistema web de gerenciamento, em
diferentes níveis, conforme o caso, e segundo determinação do Município.
5.10. O sistema tecnológico integrado viabilizará o pagamento dos serviços executados e do
fornecimento dos produtos, mediante uso de senha fornecida aos fiscais designados pela
administração.
5.11. A contratada deverá CREDENCIAR estabelecimentos, sempre que possível nas sedes do
Município.
5.12. A contratada deverá credenciar e tornar disponível outros estabelecimentos para o
fornecimento dos produtos para o Município, nas cidades estabelecidas no presente termo de
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referência, sempre que houver interesse do Município, observado os critérios estabelecidos neste
Termo de Referência. O prazo para credenciamento será de 20 (vinte) dias, a contar da
solicitação do Município (unidade gestora).
5.13. A contratada deverá fornecer o gestor de compras que o usuário da administração pública,
poderá fazer a cotação de preço pela rede credenciada pelo próprio o sistema de gestor de
compras.
6.

DO OBJETO

Item

Descrição

Valor Global
Estimado

Taxa Adm Est
%

Contratação de empresa especializada na prestação de

1.

serviços continuados de Gestão de Compras através de uma
plataforma própria para aquisição dos seguintes Itens:
Materiais de Construção, Materiais Gráficos/Comunicação
Visual, Alimentos, Uniformes, Cama/Mesa/Banho, Armarinho,
Equipamentos de Proteção Individual – EPIS, Utensílios
Domésticos, Brinquedos, Fogos de Artifício, Passagens

R$ 4.600.000,00

3,12%

Aéreas/Terrestres, Hotel, Móveis Planejados e Pré-Moldados,
com implantação e operação de um sistema informatizado e
integrado com acesso por meio de login com senha/rede, via
internet, através de rede de estabelecimentos credenciados e
pagamentos via QRcode para atender as necessidades da
Prefeitura Municipal de Ibicoara-BA

VALOR TOTAL ESTIMADO

7

R$ 4.743.520,00

DO RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. Prestado o serviço, o mesmo será recebido provisoriamente, pelo responsável pelo seu
acompanhamento e fiscalização, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com a
especificação constante no Termo de Referência, no prazo de três dias.
7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes no Termo de Referência, devendo ser substituídos no prazo de 05
(cinco) dias úteis à custa do fornecedor, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste
ato convocatório.
7.3. Os bens serão recebidos definitivamente, no prazo de 15 dias, após a verificação da
qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, mediante termo circunstanciado.

8

DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO
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8.1. O prazo de vigência/validade da ata de registro de preços será de doze meses, incluídas
eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993, iniciando
sua vigência na data de sua formalização;
8.2. A vigência dos contratos decorrentes do Registro de Preços será definida nos instrumentos
convocatórios, observado o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993;
8.3. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços deverão ser assinados no prazo
de validade da ata de registro de preços.
8.4. Por se tratar de Registro de preços, no qual não existe a possibilidade de se mensurar quais
as peças ou serviços serão utilizados ou quantas vezes serão necessárias, o Contrato poderá ser
substituído por Nota de Empenho;
8.5. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços o Município não será obrigado à
aquisição, exclusivamente por seu intermédio, dos materiais objeto da Ata, podendo utilizar, para
tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, deste fato, caiba recurso ou
indenização de qualquer espécie à empresa detentora.

9

CONDIÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. Em caso da licitante vencedora não assinar a Ata, reservar-se-á ao Município o direito de
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo, em igual prazo e
nas mesmas condições propostas à primeira colocada, inclusive quanto ao preço atualizado, ou
revogar a licitação, independentemente das sanções previstas para a licitante vencedora neste
edital.
9.2. Até a assinatura da Ata, a proposta da licitante vencedora poderá ser desclassificada se o
Município tiver conhecimento de fato desabonador à sua habilitação, conhecido após o
julgamento.
9.3. Ocorrendo à desclassificação da proposta da licitante vencedora por fatos referidos no item
anterior, o Município poderá convocar as licitantes remanescentes, observada a ordem de
classificação de acordo com a Lei Federal n° 10.520/2002.
9.4. A Ata a ser firmada em decorrência desta licitação poderá ser cancelada a qualquer tempo,
independente de notificações ou interpelações judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos
previstos nos arts. 77 e 78, na forma do art. 79, ambos da Lei Federal n° 8.666/93.
9.5. A associação da licitante vencedora com outrem, a cessão ou transferência parcial, bem
como a fusão, a cisão ou a incorporação, só serão admitidas quando apresentada a
documentação comprobatória que justifique quaisquer das ocorrências e com o consentimento
prévio e por escrito do Município desde que não afete a boa execução da Ata.
9.6. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA – CNPJ: 13.922.588/0001-82
Praça Américo Martins Junior, nº 46 - Centro – Ibicoara/Bahia
CEP: 46.760-000
22

deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação
relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação
em igualdade de condições.
9.7. O fornecedor do bem, PRESTADOR DE SERVIÇO, deverá providenciar e encaminhar ao
MUNICÍPIO, sempre que se fizer necessário, os documentos que se encontrarem vencidos no
procedimento licitatório.
10

OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1 A detentora da Ata de Registro de Preços prestará os serviços objeto desta licitação, em
caráter contínuo, de acordo com as especificações e normas requeridas, utilizando recursos
tecnológicos apropriados, devendo dispor, para tal, da infraestrutura e equipe técnicas exigidas.
10.2. Será de inteira responsabilidade da detentora da Ata de Registro de Preços todo o
investimento necessário à implantação do sistema, tais como: instalação, gravação e transmissão
de dados, migração, backup, segurança, credenciamento da rede de empresas fornecedoras,
manutenção do sistema e treinamento do pessoal e fornecimento de manuais de operação.
10.3 A detentora da Ata de Registro de Preços deverá fornecer, em até 20 (vinte) dias contados
da expedição da ordem de execução dos serviços, relação completa dos estabelecimentos
credenciados e comunicar ao Município qualquer acréscimo ou supressão ocorrida.
10.4. Credenciar novos fornecedores sempre que houver interesse do CONTRATANTE.
10.5 A detentora da Ata de Registro de Preços obriga-se a executar os serviços objeto desta
licitação de acordo com as especificações e normas requeridas, utilizando ferramental e recursos
humanos e tecnológicos apropriados, devendo dispor de infraestrutura e equipe técnicas exigidas.
10.6. Garantir que não seja executada qualquer fornecimento que não estejam cadastrados na
CONTRATANTE.
10.7. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados à CONTRATANTE, por dolo
ou culpa, bem como por aqueles que venham a ser causado por seus prepostos ou em qualquer
estabelecimento da rede credenciada, em idênticas hipóteses, ressalvada a hipótese de caso
fortuito ou força maior, devidamente comprovada;
10.8. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório;
10.9. Usar somente material de boa qualidade para execução dos serviços;
10.10. A detentora da Ata de Registro de Preços deverá fazer uma apresentação ilustrativa do
funcionamento da senha e dos protocolos de atendimento a serem observados no ambiente web
em até 10 (dez) dias da ordem de execução dos serviços a ser expedida pelo setor de Compras
do Município, no local e horário por eles determinados.
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10.11. A detentora da Ata de Registro de Preços deverá fornecer manual explicativo para
utilização dos sistemas de atendimento no ambiente web abrangendo todos os perfis e
configurações de menus de acesso e consolidação de dados, na quantidade a ser definida pelo
Município, conforme a necessidade.
10.12. O estabelecimento credenciado deverá responder por quaisquer danos, perdas ou
prejuízos causados ao Município, por dolo ou culpa, bem como por aqueles que venham a ser
causados por seus prepostos, em idênticas hipóteses.
10.13. A detentora da Ata de Registro de Preços deverá nomear e manter preposto para
representá-la perante a Contratante e assisti-la em todas as questões relativas à execução do
contrato.
10.14. A detentora da Ata de Registro de Preços se responsabilizará pela permanente
manutenção da validade da documentação: Jurídica, Fiscal, Técnica e Econômico-Financeira da
empresa, assim como pela atualização de formação de seus profissionais.
10.15. A detentora da Ata de Registro de Preços deverá manter sob a sua exclusiva
responsabilidade toda a supervisão e direção da execução completa e eficiente da Ata/Contrato,
inclusive de todos os elementos necessários à manutenção e o correto funcionamento dos
sistemas empregados.
10.16 A detentora da Ata de Registro de Preços deverá gerar, em base mensal, Nota Fiscal única,
com a consolidação financeira dos serviços efetuados, acompanhadas do relatório das transações
efetuadas pela rede credenciada, no período de referência.
10.17. A detentora da Ata de Registro de Preços deverá entregar mensalmente a nota fiscal,
demonstrativo de compras, discriminando o valor de peças adquiridas, serviços prestados,
descontos praticados e/ou taxa de administração se houverem, com consolidação financeira dos
serviços executados, acompanhada da Certidão de Regularidade Fiscal do FGTS, Certidão
Negativa de Débito Federais (INSS) emitida pela Receita Federal e Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas – CNDT devidamente válidas, ao Fiscal do Contrato que a atestará e encaminhará ao
setor competente.
10.18. A detentora da Ata de Registro de Preços deverá acatar todas as orientações do Município,
sujeitando- se a mais ampla e irrestrita fiscalização, no escopo da Ata/Contrato, prestando, por
escrito, todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, obrigando-se, ainda, a
atender prontamente a todas as reclamações atinentes, a quaisquer aspectos da execução
contratual.
10.19. A detentora da Ata de Registro de Preços, independentemente da atuação do Fiscal da
Ata/Contrato, não se eximirá de suas responsabilidades quanto à execução dos serviços,
responsabilizando-se pelo fiel cumprimento das obrigações constantes no Termo de Referência.
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10.20. A detentora da Ata de Registro de Preços deverá manter durante a vigência da
Ata/Contrato as condições de habilitação para contratar com a Administração Pública,
apresentando, sempre que exigido, os comprovantes de regularidade fiscal.
10.21. A detentora da Ata de Registro de Preços deverá, sempre que lhe for exigido, apresentar
os comprovantes de regularidade fiscal da empresa, em conformidade ao artigo 195, § 3° da
Constituição Federal.
10.22. A detentora da Ata de Registro de Preços assumirá, como exclusivamente seus, os riscos e
despesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas.
10.23. A detentora da Ata de Registro de Preços deverá fornecer tantas senhas quantos forem
solicitadas, além da previsão inicial, pelo Município, sem qualquer ônus adicional.
10.24. A detentora da Ata de Registro de Preços arcará com todos os encargos sociais previstos
na legislação vigente e com quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas previdenciárias,
fiscais, de acidentes de trabalho, bem como de alimentação, transporte, ou outro benefício de
qualquer natureza dos seus profissionais, preservando o Município, de quaisquer demandas,
reivindicações, queixas e representações de qualquer natureza, resultantes da execução da
Ata/Contrato.
10.25. À detentora da Ata de Registro de Preços serão vedados, sob pena de rescisão e aplicação
de qualquer outra penalidade cabível, a divulgação e o fornecimento de dados e informações
referentes aos serviços objeto do contrato.
10.26. A detentora da Ata de Registro de Preços não poderá se valer do contrato para assumir
obrigações perante terceiros, dando-o como garantia, nem utilizar os direitos de crédito a serem
auferidos em função dos serviços prestados, em quaisquer operações de desconto bancário, sem
prévia autorização do Município.
10.27. A detentora da Ata de Registro de Preços responderá civil e administrativamente, sem
prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por quaisquer danos causados à
Administração Pública, ou a terceiros, em razão da execução dos serviços.
10.28. O estabelecimento credenciado obriga-se a reparar, corrigir, substituir, total ou
parcialmente, às suas expensas, serviços objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos
ou incorreções, resultantes de execução irregular, de emprego de equipamentos inadequados ou
não correspondentes às especificações.
10.29. A detentora da Ata de Registro de Preços deverá facilitar a ação de fiscalização do
Município, fornecendo informações ou promovendo acesso à documentação dos serviços em
execução, e atendendo prontamente às observações e às exigências por eles apresentadas.
10.30. A detentora da Ata de Registro de Preços obriga-se a atender com presteza as
reclamações sobre a qualidade dos serviços executados, inclusive eventuais falhas em seu
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sistema, providenciando a sua imediata correção, sem ônus para a Administração.
10.31. A detentora da Ata de Registro de Preços deverá aceitar auditagem nos seus controles e
documentação fiscal referentes aos serviços por parte de representante designado da
Administração.
10.32. A detentora da Ata de Registro de Preços se responsabiliza pelo fiel e pontual pagamento à
rede credenciada pelos serviços prestados e fornecimento de produtos.
10.33. São da exclusiva responsabilidade da detentora da Ata de Registro de Preços todas as
despesas com:
a) Disponibilidade de todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, nos termos
descritos nesse Termo de Referência;
b) Operação e controle dos sistemas web utilizados, o que inclui todos os recursos técnicos,
materiais e humanos;
c) Manutenção permanente de modo a não incorrer na descontinuidade dos serviços;
d) Todas as despesas com custos diretos e indiretos requeridos para a execução dos serviços
objeto do Contrato.
e) A detentora da Ata de Registro de Preços deverá treinar e capacitar os servidores indicados
pelo Município a utilizar todos os recursos do sistema.
f) A detentora da Ata de Registro de Preços deverá disponibilizar senhas, bloqueio e desbloqueio,
além dos demais serviços inerentes ao objeto da Ata/Contrato.
g) A detentora da Ata de Registro de Preços deverá providenciar o credenciamento de oficinas em
localidades onde sejam solicitadas pelo Município, que venham a ser de seu interesse, por razões
operacionais, procedendo à confecção e a entrega de senhas adicionais, conforme o caso,
atendendo às solicitações do Fiscal do Contrato, sem custos adicionais.
h) Durante toda a execução da Ata/Contrato, deverá ser mantida, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
i) Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com
recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
j) servidor credenciado pelo Município fiscalizar os serviços objeto deste contrato, que tiverem
sendo executados sob sua responsabilidade, prestando todos os esclarecimentos solicitados e
atendendo as reclamações formuladas, podendo o mesmo sustar, recusar, mandar fazer ou
desfazer qualquer serviço ou fornecimento de material que não esteja de acordo com as normas,
especificações e técnicas usuais, ou que atentem contra a segurança dos usuários ou de
terceiros;
k) Exigir que o estabelecimento credenciado forneça a nota fiscal do serviço efetuado na hora da
entrega dos produtos, juntamente com o mesmo, bem como cópia da nota fiscal dos produtos
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adquiridos, discriminando marca, modelo;
l) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração;
m) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11

OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

O Município obriga-se a:
11.1. Proporcionar todas as condições para que a detentora da Ata de Registro de Preços possa
desempenhar seus serviços de acordo com as determinações da Ata/Contrato, do Edital e seus
Anexos, especialmente do Termo de Referência;
11.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela detentora da Ata de Registro
de Preços, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
11.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente
designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis;
11.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
11.5. Pagar à detentora da Ata de Registro de Preços o valor resultante da prestação do serviço,
na forma do contrato;
11.6. zelar para que durante toda a vigência da Ata/Contrato sejam mantidas, em compatibilidade
com as obrigações assumidas pela detentora da Ata de Registro de Preços, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
11.7. Arcar com as despesas de publicação do extrato da Ata de Registro de Preços e do
contrato, se for o caso, bem como dos termos aditivos que venham a ser firmados;
11.8 A Ata/Contrato firmado com o Município não poderá ser objeto de cessão ou transferência
sem autorização expressa do Município, sob pena de aplicação de sanções, inclusive rescisão;
11.9. O pagamento decorrente da concretização da entrega do objeto licitado será efetuado pela
Tesouraria, através de departamento contábil do Município, por processo legal, em até 30 (trinta)
dias a contar do recebimento da nota fiscal/fatura, após atesto das notas fiscais pelo gestor do
contrato e verificação pelo setor responsável pelo pagamento dos documentos comprobatórios da
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manutenção das condições de habilitação, especialmente quanto a regularidade junto ao FGTS e
à seguridade social, bem como as certidões negativas de débito junto a Fazendas Pública Federal
e à justiça do Trabalho;
11.10. Uma vez paga a importância discriminada na nota fiscal/fatura, a detentora da Ata de
Registro de Preços dará ao Município, plena, geral e irretratável quitação dos valores nela
discriminados, para nada mais vir a reclamar ou exigir a qualquer título, tempo ou forma.
12

DA FISCALIZAÇÃO/CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

12.1. O Município deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e da
alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por
meio de um representante especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666,
de 1993.
12.2. Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os
serviços, ao Contratante é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude
dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços,
diretamente ou por prepostos designados. Para isso:
12.3. A fiscalização do Contratante terá livre acesso aos locais de execução do serviço;
12.4. O Contratante exercerá a fiscalização dos serviços contratados, de modo a assegurar o
efetivo cumprimento da execução do escopo contratado, cabendo, também realizar a supervisão
das atividades desenvolvidas pela Contratada, efetivando a avaliação periódica.
12.5. Executar a medição dos serviços contratados, descontando-se do valor devido, o
equivalente à indisponibilidade dos serviços contratados e por motivos imputáveis à Contratada,
sem prejuízo das demais sanções disciplinadas em contrato.
12.6 Os representantes do Município deverão ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

13

DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO

13.1. A fiscalização, autorização, conferência e recebimento do objeto do contrato serão
realizados através de quem o Município indicarem, observados os art. 73 a 76 da Lei Federal
8.666/93.
13.2. O Município indicará o fiscal responsável pela fiscalização da execução da Ata/Contrato;
13.3. O recebimento dos serviços será feito através de quem for designado pelo Município.
13.4. O Município, através de quem designar, terão amplos poderes para acompanhar,
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inspecionar, fiscalizar e exercer controle sobre as obrigações contratuais assumidas pela
detentora da Ata de Registro de Preços.
13.5. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos
critérios previstos no Termo de Referência, em especial aqueles relativos aos índices de
produtividade.
13.6. Os fiscais ou gestores da Ata/Contratos, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverão comunicar à
autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no
§ 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.7. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada
juntamente com o documento da detentora da Ata de Registro de Preços que contenha a relação
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta,
informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e
forma de uso.
13.8. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados

eventualmente

envolvidos,

adotando

as

providências

necessárias

ao fiel

cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o
caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
13.9 A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da detentora da Ata de Registro de
Preços, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade do Município ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

14

DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

14.1. Os materiais utilizados pelos estabelecimentos credenciados na execução do contrato
devem seguir os seguintes critérios de sustentabilidade:
a) Sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável,
conforme normas da ABNT;
b) Sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do INMETRO como
produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
c) Sejam, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor
volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o
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transporte e o armazenamento;
d) Não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva
RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb),
cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados
(PBDEs).
15

DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS

15.1. O serviço a ser contratado enquadra-se na classificação de serviços comuns, nos termos da
Lei n° 10.520, de 2002 e Lei 8.666/93.
15.2. A taxa de administração é estimada em 3,12% (quatro porcento) (percentual máximo
admitido, determinado a partir de pesquisa de mercado).
15.3. A taxa de administração deverá incidir sobre o valor à vista dos produtos e/ou serviços.
15.4. Não será admitida taxa de administração de valor zero ou negativa, que significará
desconto ofertado sobre o valor à vista no momento da contratação.
15.5. No percentual ofertado referente à Taxa de Administração deverá estar incluso todos os
custos advindos de impostos, taxas, fretes, expedição para cada fundo municipal se necessário,
bem como quaisquer outras despesas diretas ou indiretas incidentes sobre o objeto a ser
contratado, não sendo lícito pleitear nada mais sob esse título.
15.6. A Taxa de Administração incidirá sobre o valor real desprendido na manutenção.
15.7. Não será admitido cobrar taxa de administração dos futuros credenciados no percentual
máximo de 6%.
16

DAS SANÇÕES:

16.1. Pela inexecução das condições estipuladas, a detentora da Ata de Registro de Preços ficará
sujeita às penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar
com o Município e/ou declaração de idoneidade para licitar e contratar com a Administração
Pública, de acordo com os art. 86 a 88 da Lei Federal nº. 8.666/93, e artigo 7º, da lei 10.520/2002,
sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis, garantido o contraditório e a ampla
defesa.
16.2. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do
descumprimento contratual:
16.3. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução dos serviços contratados,
ou por dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia,
calculados sobre o valor dos serviços contratados, conforme orçamento aprovado, por ocorrência;
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16.4. 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços contratados, conforme orçamento aprovado,
no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução dos serviços contratados ou no
cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão contratual;
16.5. 20% (vinte por cento) sobre o valor dos serviços contratados, conforme orçamento
aprovado, na hipótese de a detentora da Ata de Registro de Preços, injustificadamente, desistir da
Ata/Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento
contratual, quando o Município, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da
autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.
16.6. .O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos
pagamentos devidos pelo Município. Se os valores não forem suficientes, a diferença será
cobrada da detentora a ata de registro de preços e deverá ser recolhida no prazo máximo de 3
(três) dias úteis a contar da aplicação da sanção, sob pena de inscrição na dívida ativa do
município.
17

DA RESCISÃO CONTRATUAL:

17.1. A contratação objeto deste Termo de Referência poderá ser rescindida:
a) Por ato unilateral e escrito do município, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII
do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93.
b) Por acordo entre as partes, reduzido a termo.
c) Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 a 80 da
Lei n.º 8.666/93.
d) Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a
observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
e) Ocorrendo a rescisão contratual e não sendo devida nenhuma indenização, reparação ou
restituição por parte da contratada, o município responderá pelos preços constantes da Proposta
Comercial, devido em face dos produtos efetivamente entregues pela contratada até a data da
rescisão.

18

DO CRITÉRIO DO REAJUSTE:

18.1. O valor contratual poderá ser alterado nos termos da alínea “d”, inciso II, do artigo 65 da Lei
8.666/93, desde que comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro, devendo o contratado
manter sua proposta pelo período mínimo de 60 (sessenta) dias após sua apresentação.

19

DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES:
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19.1. O contratado se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e
supressões que se fizerem dos serviços até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, conforme previsto na Lei Federal 8.666/93.
20

DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS:

20.1. Por tratar-se de licitação realizada através do Sistema de Registro de Preços, a dotação
orçamentária será indicada em documento específico: contrato, nota de empenho, autorização de
fornecimento, ou outro documento equivalente do Município.

21

DA ADESÃO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE NÃO PARTICIPARAM DO REGISTRO

DE PREÇOS:

21.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer
uso da ata de registro de preços, deverão consultar a Administração da ata para manifestação
sobre a possibilidade de adesão.
21.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde
que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com a
Administração e órgãos participantes.
21.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder,
por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços para a Administração e órgãos participantes.
21.4. O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata
de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de preços para a Administração e órgãos participantes,
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
21.5. Após a autorização da Administração, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição
ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
21.6. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e
o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas
contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências a
Administração.
___________________________________
Secretaria Municipal de Administração
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ANEXO II
MODELO DE CREDENCIAMENTO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO
CERTAME
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 011/2022

_______________________________________ (nome da empresa), inscrita no CGC ou CIC sob o n.º
__________________, sediada à ______________________________________ (endereço completo), na
pessoa do Sr.(a) _________________________ (sócio/representante legal), portador da Carteira de
Identidade n.º _____________ autoriza o Sr.(a) _________________________, portador da C.I. n.º
____________________ (apresentar o original), a representar, em todos os atos, a pessoa jurídica acima
citada durante a realização do Pregão n.º 011/2022, a ser realizado na (local) no dia
________________________ respondendo, assim, pela representada, como seu 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, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em epígrafe.

_____ _____de __________________ de_____.

______________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

E ASSINATURA
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 011/2022

_______________________________________ (nome da empresa), inscrita no CGC ou CIC sob o n.º
_____________________, sediada à _______________ ________________________________________
(endereço completo), DECLARA sob as penas impostas por lei, que satisfaz plenamente todos os requisitos
exigidos nesta licitação, no tocante à habilitação, em obediência ao disposto no inciso VII, art. 4º da Lei n.º
10.520/2002.

_____ _____de __________________ de 2022.

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

E ASSINATURA
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ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 011/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de Gestão de
Compras através de uma plataforma própria para aquisição dos seguintes Itens: Materiais de Construção,
Materiais Gráficos/Comunicação Visual, Alimentos, Uniformes, Cama/Mesa/Banho, Armarinho,
Equipamentos de Proteção Individual – EPIS, Utensílios Domésticos, Brinquedos, Fogos de Artifício,
Passagens Aéreas/Terrestres, Hotel, Móveis Planejados e Pré-Moldados, com implantação e operação
de um sistema informatizado e integrado com acesso por meio de login com senha/rede, via internet,
através de rede de estabelecimentos credenciados e pagamentos via QRcode para atender as
necessidades da Prefeitura Municipal de Ibicoara-BA.

Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Ibicoara
DADOS DA LICITAÇÃO

PREGÃO SRP
Nº 011/2022

PROCESSO
Nº
068/2022

OBJETO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
continuados de Gestão de Compras através de uma plataforma própria
para aquisição dos seguintes Itens: Materiais de Construção, Materiais
Gráficos/Comunicação
Visual,
Alimentos,
Uniformes,
Cama/Mesa/Banho, Armarinho, Equipamentos de Proteção Individual
– EPIS, Utensílios Domésticos, Brinquedos, Fogos de Artifício,
Passagens Aéreas/Terrestres, Hotel, Móveis Planejados e PréMoldados, com implantação e operação de um sistema informatizado e
integrado com acesso por meio de login com senha/rede, via internet,
através de rede de estabelecimentos credenciados e pagamentos via
QRcode para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de
Ibicoara-BA.
DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL
CNPJ
ENDEREÇO
TELEFONE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
FAX

EMAIL

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS
Mínimo: 60 (sessenta) dias
ITEM

1.

PRAZO DE EXECUÇÃO
12 (doze) meses
VALOR
GLOBAL EST

DESCRIÇÃO
Contratação

de

empresa

especializada

TAXA ADM EST
%

na

prestação de serviços continuados de Gestão de
Compras através de uma plataforma própria para
aquisição

dos

Construção,

seguintes
Materiais

Itens:

Materiais

de

R$ 4.600.000,00

3,12%

Gráficos/Comunicação

Visual, Alimentos, Uniformes, Cama/Mesa/Banho,
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Armarinho, Equipamentos de Proteção Individual –
EPIS, Utensílios Domésticos, Brinquedos, Fogos
de Artifício, Passagens Aéreas/Terrestres, Hotel,
Móveis

Planejados

implantação

e

e

operação

Pré-Moldados,
de

um

com

sistema

informatizado e integrado com acesso por meio de
login com senha/rede, via internet, através de rede
de estabelecimentos credenciados e pagamentos
via QRcode para atender as necessidades da
Prefeitura Municipal de Ibicoara-BA

VALOR TOTAL ESTIMADO

R$ 4.743.520,00

________________________________________________
(local e data)
_________________________________________________
Assinatura do representante legal da Empresa
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 011/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de Gestão
de Compras através de uma plataforma própria para aquisição dos seguintes Itens: Materiais de
Construção,
Materiais
Gráficos/Comunicação
Visual,
Alimentos,
Uniformes,
Cama/Mesa/Banho, Armarinho, Equipamentos de Proteção Individual – EPIS, Utensílios
Domésticos, Brinquedos, Fogos de Artifício, Passagens Aéreas/Terrestres, Hotel, Móveis
Planejados e Pré-Moldados, com implantação e operação de um sistema informatizado e
integrado com acesso por meio de login com senha/rede, via internet, através de rede de
estabelecimentos credenciados e pagamentos via QRcode para atender as necessidades da
Prefeitura Municipal de Ibicoara-BA.

DECLARAÇÃO
_______________________,inscrita no CNPJ sob o nº _____________, estabelecida a
rua______________________, Nº____, na cidade de ________________________________,por
intermédio de seu representante legal, declara que sua empresa não foi considerada INIDÔNEA
para licitar ou contratar com a Administração Publica, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei
nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como em cumprimento ao que dispõe o parágrafo 2º do
artigo 32 da referida lei. Declaro, também, que comunicarei qualquer fato superveniente à entrega
dos documentos de habilitação, de acordo com as exigências do Edital de Pregão Presencial n°
011/2022.

Localidade e data: ________

_________________________
RAZÃO SOCIAL
NOME FANTASIA
CNPJ
Identificação do declarante
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 011/2022

_____________________________, inscrito no CNPJ nº. _________________________,
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)..................................portador(a) da
Carteira de Identidade nº......................e do CPF nº.........................., DECLARA, para fins
do disposto o inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela
Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: ( )emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz .

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Localidade e data: _____________________________________

__________________________________________________________
Assinatura
Identificação do Representante Legal da Proponente

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº ________/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2022
MODALIDADE: Pregão Presencial SRP nº 011/2022
O MUNICIPIO DE IBICOARA, Estado da Bahia, neste ato representado pela Entidade de Direito
Público Interno, inscrita no CNPJ: sob o nº. 13.922.588/0001-82, com sede na Praça Américo
Martins Júnior, nº 46 – Centro – Ibicoara/Bahia, CEP: 46.760-000, representada neste ato pelo
Prefeito Municipal, o Sr. Gilmadson Cruz de Melo, brasileiro, maior, inscrito no CPF sob o nº
149.013.655-72 e RG: 11.150.245-40 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Professor Ubaldino
Rocha Aguiar, nº 48, Distrito de Cascavel – Ibicoara/Bahia, doravante denominado
CONTRATANTE,

e

a

pessoa

jurídica

privado.................................................................................inscrita
00.000.000/0001-00, com endereço na

no

de
CNPJ

direito
sob

o

nº

Av....................................., s/nº cidade.......... – Ba,

Representado neste ato por ..........................................RG. ....................SSP – BA – CPF
..................................., ora denominado CONTRATADA com base no Pregão Presencial SRP nº
011/2022, e disposições das Leis Federais 10.520 de 17 de julho de 2002 e 8.666 de 21 de junho
de 1993 e alterada pela Lei 8.883/94, , resolvem celebrar o presente Contrato de Fornecimento,
mediante as cláusulas e condições seguintes:
1.CLÁUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO:
O objeto deste Pregão Eletrônico é a Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços continuados de Gestão de Compras através de uma plataforma própria para aquisição
dos seguintes Itens: Materiais de Construção, Materiais Gráficos/Comunicação Visual,
Alimentos, Uniformes, Cama/Mesa/Banho, Armarinho, Equipamentos de Proteção Individual
–

EPIS,

Utensílios

Domésticos,

Brinquedos,

Fogos

de

Artifício,

Passagens

Aéreas/Terrestres, Hotel, Móveis Planejados e Pré-Moldados, com implantação e operação de
um sistema informatizado e integrado com acesso por meio de login com senha/rede, via internet,
através de rede de estabelecimentos credenciados e pagamentos via QRcode para atender as
necessidades da Prefeitura Municipal de Ibicoara-BA.
1.1.O Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão identificado no preâmbulo e à proposta
vencedora, independentemente de transcrição.
1.2. Discriminação do objeto:
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DESCRIÇÃO

VALOR GLOBAL
ESTIMADO

Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços continuados de Gestão de Compras através de
uma plataforma própria para aquisição dos seguintes Itens:
Materiais
de
Construção,
Materiais
Gráficos/Comunicação Visual, Alimentos, Uniformes,
Cama/Mesa/Banho, Armarinho, Equipamentos de
Proteção Individual – EPIS, Utensílios Domésticos,
Brinquedos,
Fogos
de
Artifício,
Passagens
Aéreas/Terrestres, Hotel, Móveis Planejados e PréMoldados, com implantação e operação de um sistema
informatizado e integrado com acesso por meio de login
com senha/rede, via internet, através de rede de
estabelecimentos credenciados e pagamentos via QRcode
para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de
Ibicoara-BA

R$ 4.600.000,00

ITEM

01

TAXA
ADMINISTRATIVA %

2.CLÁUSULA SEGUNDA -DA VIGÊNCIA:
2.1. A contratação tem prazo de vigência XX de XXXXX do XXXXX até xxx de xxxxxxx de 2022,
contados da data de assinaur contratual a partir de quando as obrigações assumidas pelas partes
serão exigíveis, sendo prorrogável na forma do art. 57, §2º, da Lei nº 8.666, de 1993.
3.CLÁUSULA TERCEIRA -PREÇO:
3.1.O valor do presente termo de contrato é de R$ (valor por extenso).
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução

contratual,

inclusive

tributos

e/ou

impostos,

encargos

sociais,

trabalhistas,

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
4.CLÁUSULA QUARTA-DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
4.1. As despesas decorrentes da contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:
0200 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
1002 – Construção do Centro Administrativo Municipal
2006 – Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
Fonte: 15000000 – Recursos Não Vinculados de Impostos
0400 – FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
1007 – Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção das Unidades Escolares do Município
2019 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação
2012 – Gestão das Ações do Salário Educação – QSE
2013 – PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola
2025 – Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos Educação
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2022 - Gestão das Ações do Ensino Infantil
2011 – Gestão dos Demais Programas do FNDE
1018 – Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção de Creches e Escolas do Ensino Infantil
Elemento de despesa;
3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica
Fonte: 15000000 – Recursos Não Vinculados de Impostos
Fonte: 15001001 – Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação
Fonte: 15500000 – Transferência do Salário Educação
Fonte: 15400000 – Transferência do Fundeb – Impostos e Transferências de Impostos 30%
Fonte: 15410000 – Transferência do Fundeb – Complemento da União VAAF 30%
Fonte: 15420000 – Transferência do Fundeb – Complemento da União VAAT 30%
Fonte: 15510000 – Transferências de Recursos do FNDE – PDDE
Fonte: 15530000 – Transferências de Recursos do FNDE - PNATE
0500 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1009 – Construção, Ampliação e Reformas das Unidades de Saúde
2020 – Manutenção da Atenção Básica
2024 – Manutenção dos Demais Programas do FMS/SUS
2027 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
2046 – Manutenção da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
2047 – Manutenção da Vigilância em Saúde
2049 – Manutenção da Gestão do SUS
Fonte: 16000000 – Transferências Fundo a Fundo do SUS – Governo Federal – Bloco Manutenção
Fonte: 15001002 – Recursos Não Vinculados De Impostos – Saúde
0600 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
2030 – Manutenção dos Demais Programas do FNAS
2031 – Programa Primeira Infância no SUAS
2032 – Manutenção da Secretaria de Assistência Social
2033 – Gestão das Ações do Bolsa Família e Cadastro Único
2034 – Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social
2028 – Manutenção do Conselho Tutelar
Fonte - 16690000 – Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Fonte - 16600000 – Transferências de Recursos do FNAS
Fonte - 15000000 – Recursos Não Vinculados de Impostos
Fonte - 17070000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL
2035 – Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável
ELEMENTO DE DESPESA: 339036 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA
Fonte: 15000000 – Recursos Não Vinculados de Impostos
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO
1012 – Ações Infraestrutura CIDE
1013 – Construção, Ampliação e Reforma de Infraestrutura, Planejamento e Desenvolvimento
1014 – Construção, Ampliação e Reforma do Sistema de Abastecimento e Esgotamento
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1015 – Reequipamento e Conservação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Planejamento e
Desenvolvimento
1021 – Construção, Ampliação e Reforma de Vias Públicas e Edificações
1022 – Construção, Ampliação e Reforma de Estradas, Pontes e Acessos Rurais
2037 – Manutenção do CIDE
2038 – Manutenção da Secretaria de Infraestrutura, Planejamento e Desenvolvimento
2050 _ Manutenção da Limpeza Pública
Fonte - 15000000 – Recursos Não Vinculados de Impostos
Fonte - 17040000 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural
0900 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER
2039 – Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer
Fonte - 15000000 – Recursos Não Vinculados de Impostos
1000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
2040 – Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo
Fonte - 15000000 – Recursos Não Vinculados de Impostos
1100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
2041 – Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes
Fonte - 15000000 – Recursos Não Vinculados de Impostos
Elemento de despesa:
3390.30.00.00 – Material de consumo
3390.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica
4490.51.00.00 – Obras e Instalações

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos
próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada
exercício financeiro.
5.CLÁUSULA QUINTA-DO PAGAMENTO:
5.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo ao
Termo de Contrato.
6.CLÁUSULA SEXTA-DO REAJUSTE:
6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo ao Termo de Contrato.
7.CLÁUSULA SETIMA-DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
7.1. As regras acerca dos requisitos da contratação, modelo de execução do objeto, gestão do
contrato e critérios de mediação e pagamento, materiais a serem disponibilizados e recebimento e
aceitação do objeto são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo ao Termo de Contrato.

8.CLÁUSULA OITAVA-DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRTO:
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8.1. A fiscalização dos serviços será de competência e responsabilidade exclusiva do Município, a
quem caberá: verificar o fiel cumprimento dos termos do presente Contrato, das especificações e
dos demais requisitos técnicos: conferir as entregas; atestar as faturas; solucionar os problemas
executivos e participar de todos os atos que se fizeram necessários para garantir a perfeita
execução dos serviços.
8.2. A fiscalização deste contrato será exercida pela servidora nomeada através da Portaria nº
004/2022 de 10 de janeiro de 2022, a Srta Tais Oliveira da Silva.
9.CLÁUSULA NONA-DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA:
9.1. As regras acerca das obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são as
estabelecidas no Termo de Referência, anexo ao Termo de Contrato.
10.CLÁUSULA DECIMA-DA SUBCONTRATAÇÃO:
10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
11.CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA-DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
11.1. As regras acerca das sanções administrativas são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo ao Termo de Contrato.
12.CLÁUSULA DECIMA SEDUNDA-DA RESCISÃO:
12.1.O Termo de Contrato poderá ser rescindido:
12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e
XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Termo
de Contrato;
12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito ao contraditório e à ampla defesa.
12.3.A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.4.O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme
o caso:
12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.4.3. Indenizações e multas.

13.CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA-DAS VEDAÇÕES:
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13.1.É vedado à CONTRATADA:
13.1.1. Caucionar ou utilizar o Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
14.CLÁUSULA DECIMA QUARTA-DAS ALTERAÇÕES:
13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de
1993.
13.2.A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do Termo de Contrato.
13.3As supressões resultantes de acordo celebrado entre as CONTRATANTES poderão exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Termo de Contrato.
15.CLÁUSULA DECIMA QUINTA-DOS CASOS OMISSOS:
15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas
na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002, e em demais normas de licitações e contratos
administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 –
Código de Defesa do Consumidor, e normas e princípios gerais dos contratos.
16.CLÁUSULA DECIMA SEXTA-DA PUBLICAÇÃO:
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do Termo de Contrato, por extrato,
no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
17.CLÁUSULA DECIMA SETIMA-DO FORO:
17.1.É eleito o Foro da Comarca de Barra da Estiva/BA para dirimir os litígios que decorrerem da
execução do Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55,
§2º, da Lei nº 8.666, de 1993.
Para firmeza e validade do pactuado, o Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual
teor, o qual, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelas CONTRATANTES.

Ibicoara-BA, _____de __________________ de 2022.

GILMADSON CRUZ DE MELO
Prefeito Municipal
Contratante

Empresa Contratada
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TESTEMUNHAS:_________________________________CPF: _____________
TESTEMUNHAS:_________________________________CPF: _____________
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ANEXO VIII - MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL SRP

Número
011/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º ......../2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 068/2022
O MUNICIPIO DE IBICOARA, Estado da Bahia, neste ato representado pela Entidade de Direito
Público Interno, inscrita no CNPJ: sob o nº. 13.922.588/0001-82, com sede na Praça Américo
Martins Júnior, nº 46 – Centro – Ibicoara/Bahia, CEP: 46.760-000, representada neste ato pelo
Prefeito Municipal, o Sr. Gilmadson Cruz de Melo, brasileiro, maior, inscrito no CPF sob o nº
149.013.655-72 e RG: 11.150.245-40 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Professor Ubaldino
Rocha Aguiar, nº 48, Distrito de Cascavel – Ibicoara/Bahia ORGAO GERENCIADOR, em face da
classificação das propostas apresentadas na respectiva licitação com a finalidade de selecionar
propostas para o registro de preços destinado à contratação de empresa especializada na
prestação de serviços continuados de Gestão de Compras através de uma plataforma própria
para aquisição dos seguintes Itens: Materiais de Construção, Materiais Gráficos/Comunicação
Visual, Alimentos, Uniformes, Cama/Mesa/Banho, Armarinho, Equipamentos de Proteção
Individual – EPIS, Utensílios Domésticos, Brinquedos, Fogos de Artifício, Passagens
Aéreas/Terrestres, Hotel, Móveis Planejados e Pré-Moldados, com implantação e operação de um
sistema informatizado e integrado com acesso por meio de login com senha/rede, via internet,
através de rede de estabelecimentos credenciados e pagamentos via QRcode para atender as
necessidades da Prefeitura Municipal de Ibicoara-BA. resolve registrar os preços das empresas
classificadas abaixo, respeitadas as disposições das Leis Federais nº. 8.666/93, 10.520/02,
Decreto Federal 7.892/2013, Decreto Municipal 037/2021 consoante às cláusulas e condições do
Edital Pregão Presencial para Registro de Preço nº 011/2022/SRP e seus anexos e nas propostas
classificadas, partes integrantes deste instrumento, independente de transcrições, e mediante as
cláusulas enunciadas a seguir.
FORNECEDOR
1. Nome da Empresa...................................., CNPJ ........................ com
....................................... , representada neste ato por seu representante
............................., IDENTIDADE nº ............ SSP/BA CPF nº ......................

sede
legal,

na
Sr.

1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente ata o registro de preços, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL para a
contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de Gestão de
Compras através de uma plataforma própria para aquisição dos seguintes Itens: Materiais de
Construção, Materiais Gráficos/Comunicação Visual, Alimentos, Uniformes, Cama/Mesa/Banho,
Armarinho, Equipamentos de Proteção Individual – EPIS, Utensílios Domésticos, Brinquedos,
Fogos de Artifício, Passagens Aéreas/Terrestres, Hotel, Móveis Planejados e Pré-Moldados, com
implantação e operação de um sistema informatizado e integrado com acesso por meio de login
com senha/rede, via internet, através de rede de estabelecimentos credenciados e pagamentos
via QRcode para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Ibicoara-BA, conforme
especificações constantes no PCT - Anexo I, de acordo com as especificações e quantidades
estabelecidas no Termo de Referência, do instrumento convocatório do Pregão Presencial nº
011/2022, para fornecimento para a Administração Pública Municipal, conforme descrição e
preços constantes na proposta de preço dos licitantes.
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1.2. A existência de preços registrados não obriga o MUNICÍPIO a firmar as contratações que
deles poderão advir, sem que caiba direito à indenização de qualquer espécie. Fica facultada a
utilização de outros meios, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro
de preços, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições, de
acordo com o art. 7º do Decreto Municipal 037/2021.
1.3. Integram a Ata, como se nela estivessem transcritos, o Edital do Pregão Presencial e seus
Anexos.
2. DO PREÇO
2.1. O preço está especificado na proposta vencedora deste certame.
2.2. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos,
taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mão de obra
especializada, leis sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de
material e de pessoal e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste
Edital.
ITEM

01

DESCRIÇÃO

VALOR GLOBAL
ESTIMADO

TAXA ADMINISTRATIVA %

Contratação de empresa especializada na prestação
de serviços continuados de Gestão de Compras
através de uma plataforma própria para aquisição dos
seguintes Itens: Materiais de Construção, Materiais
Gráficos/Comunicação
Visual,
Alimentos,
Uniformes,
Cama/Mesa/Banho,
Armarinho,
Equipamentos de Proteção Individual – EPIS,
Utensílios Domésticos, Brinquedos, Fogos de
Artifício, Passagens Aéreas/Terrestres, Hotel,
Móveis
Planejados
e
Pré-Moldados,
com
implantação e operação de um sistema informatizado
e integrado com acesso por meio de login com
senha/rede, via internet, através de rede de
estabelecimentos credenciados e pagamentos via
QRcode para atender as necessidades da Prefeitura
Municipal de Ibicoara-BA

R$ 4.600.000,00

3,12%

3. DO REAJUSTE
3.1. Os preços constantes do registro de preços não serão reajustados.
3.2. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser reajustados nos termos
e prazos fixados pelo órgão controlador.
3.3. O disposto no item anterior aplica-se igualmente, nos casos de incidência de novos impostos
ou taxas e de alteração das alíquotas dos já existentes.
3.4. O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização
dos preços vigentes através de solicitação formal ao órgão gerenciador Secretária Municipal de
Administração desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido
tais como: lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matériasprimas, componentes ou de outros documentos.
3.5. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a
diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de
mercado vigente à época.
3.6. Independentemente da solicitação de que trata o item 3.4, a Comissão poderá a qualquer
momento reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de
mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços
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praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a
partir da publicação no Diário Oficial.
4. DOS PRAZOS E DA FORMA DE AQUISIÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO
4.1. O FORNECEDOR poderá ser convocado a firmar as contratações decorrentes do registro de
preços no prazo de 72 (setenta e duas) horas a contar da convocação expedida pelo MUNICÍPIO,
podendo este prazo ser prorrogado por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito
pelo MUNICÍPIO.
4.2. O prazo de validade do registro de preços será de 12 meses, contado da assinatura da
presente ata.
4.3. A compra desta licitação deverá ser realizada de acordo com a discriminação constante deste
Edital, seus anexos e da proposta apresentada, conforme autorizações emitidas pelo Setor de
Compras ou outro Setor por esse expressamente autorizado;
4.4. Os eventuais danos causados a terceiros no cumprimento do objeto desta licitação, por ação
ou omissão, por negligência, imperícia ou imprudência, serão de responsabilidade exclusiva do
fornecedor.
5. DOS PAGAMENTOS
5.1. O pagamento de cada compra será efetuado até 30 (trinta) dias após a expedição do termo
de recebimento definitivo, nas condições exigidas e emissão da respectiva Nota Fiscal,
acompanhada da certidão de regularidade com a fazenda Nacional, Dívida Ativa da União e
Tributos e Contribuições Federais e da certidão de regularidade com FGTS.
5.2. O preço a ser pago será o vigente na data do pedido independentemente do preço em vigor
na data da entrega, nas condições exigidas e emissão da respectiva Nota Fiscal, acompanhada
da certidão de regularidade com a fazenda Nacional, Dívida Ativa da União e Tributos e
Contribuições Federais e da certidão de regularidade com FGTS.
6. DA CONTRATAÇÃO
6.1. As obrigações decorrentes da prestação dos serviços constantes do registro de preços a
serem firmadas entre o MUNICÍPIO e o FORNECEDOR serão formalizadas através de contrato,
observando-se as condições estabelecidas no Edital, seus anexos e na legislação vigente.
6.2. O MUNICÍPIO poderá dispensar o termo de contrato e optar por substituí-lo por outros
instrumentos equivalentes, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens
adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, nos termos do § 4º do artigo 62 da Lei nº
8.666/93.
6.3. Na hipótese do FORNECEDOR primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar,
não aceitar ou não retirar o contrato no prazo e condições estabelecidos, poderão ser convocados
os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço,
independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93.
6.4. Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o MUNICÍPIO poderá comprar
de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de
interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento
compatível com o solicitado pelo MUNICÍPIO, observadas as condições do Edital e o preço
registrado.
7. – DO RECURSO FINANCEIRO E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
7.1. As despesas deste processo correrão por conta da dotação orçamentária vigente, as quais
serão apontadas pelo setor de contabilidade/tesouraria no ato que antecede cada contratação,
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conforme dispõe o Art. 7º, §2º do Decreto Federal 7.892/2013. As informações poderão ainda
estarem presentes na ORDEM DE COMPRA, instrumento substitutivo do contrato.
8. DA ENTREGA E DO TERMO DE RECEBIMENTO
8.1. O FORNECEDOR deverá fornecer o objeto nos locais determinados na Autorização de
Compra.
8.2. Os fornecimentos deverão ser realizados no prazo de acordo solicitado, contado do
recebimento do pedido.
8. DAS PENALIDADES
8.1. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o FORNECEDOR sujeitar-se-á às
penalidades de advertência, impedimento temporário de licitar com a Administração Pública
Municipal e declaração de inidoneidade, que poderão ser cumuladas com multa, sem prejuízo da
rescisão contratual ou cancelamento do registro.
8.2. A recusa injustificada do fornecedor em assinar o instrumento contratual, dentro do prazo
previsto no item 4.1 caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se à
pena de impedimento temporário para licitar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo
máximo de 2 (dois) anos, contado da data da notificação, bem como multa correspondente a 10%
(dez por cento) do valor total do pedido.
8.3. Ocorrendo atraso na entrega dos bens será aplicada multa de 0,3% (zero vírgula três por
cento) por dia de atraso até o trigésimo dia, sobre o valor total do pedido.
8.4. Ocorrendo atraso na entrega dos bens será aplicada multa de 0,7% (zero vírgula três por
cento) por dia de atraso após o trigésimo dia, sobre o valor total do pedido.
8.5. No descumprimento de quaisquer outras cláusulas do contrato, que não impliquem
cumprimento de prazos, será aplicada uma multa de 10% (dez por cento) do total da aquisição.
8.6. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da(s) fatura(s).
9. DA RESCISÃO CONTRATUAL
9.1. Poderão ser motivo de rescisão contratual as hipóteses elencadas na Lei nº 8.666/93.
9.2. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato, a seu exclusivo
critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o
FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência
das sanções previstas no Edital, na Lei nº 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº
8.090/90).
9.3. A rescisão poderá ser unilateral, amigável (resilição) ou judicial, nos termos e condições
previstas no art. 79 da Lei nº 8.666/93.
9.4. O FORNECEDOR reconhece os direitos do MUNICÍPIO nos casos de rescisão previstas nos
arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
10. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
10.1. O registro do FORNECEDOR poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de
cinco (05) dias úteis, a contar do recebimento da notificação nas seguintes hipóteses:
I pelo MUNICÍPIO, quando:
a) o FORNECEDOR não cumprir as exigências contidas no edital ou ata de registro de preços;
b) o FORNECEDOR, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do registro de
preços;
c) o FORNECEDOR der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do registro de
preços, por um dos motivos elencados no art. 78 e seus incisos da Lei nº 8.666/93, alterada pela
Lei nº 8.883, de 06 de julho de 1994;
d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;
e) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78
da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883, de 06 de julho de 1994.
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II pelo FORNECEDOR, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado
de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços.
10.2. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão
gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada.
10.3. A comunicação do cancelamento do registro do FORNECEDOR, nos casos previstos no
inciso I do item 10.1., será feita por escrito, juntando-se o comprovante de recebimento.
10.4. No caso do FORNECEDOR encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado
o registro do FORNECEDOR a partir do quinto dia útil, contado da publicação.
10.5. A solicitação do FORNECEDOR ou prestador de serviços para cancelamento do registro de
preço, não o desobriga do fornecimento dos produtos ou da prestação dos serviços, até a decisão
final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de trinta dias, facultada à
Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não
aceitas as razões do pedido.
10.6. Enquanto perdurar o cancelamento, poderão ser realizadas novas licitações para aquisição
de bens constantes do registro de preços.
11. DO FORO
Fica eleito o foro da cidade de Barra da Estiva/Bahia, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos
originados pela presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a quaisquer outros por mais
privilegiados que possam ser.
Local,..... de............................ de 2022.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICOARA
GILMADSON CRUZ DE MELO
ÓRGÃO GERENCIADOR
FORNECEDOR

1ª TESTEMUNHA
CPF:

2ª TESTEMUNHA
CPF:
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