Prefeitura Municipal de Brejões
Rua Prefeito Mário Meireles, nº 81, Centro, Brejões–BA, CEP 45.325-000
CNPJ 14.197.768/0001-01
Telefax: (75) 3654-2158/2140.
http://www.brejoes.ba.io.org.br/ e-mail licita.brejoes@hotmail.com
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº. 18/2018.
1. Regência Legal
s
Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93, Decreto Federal
s
s
nº 5.450/05, Leis Complementares nº 123/06, 147/14 e 155/16, Decretos Municipais nº 002/2017, 013/2017,
046/2014 e 012/2009, Decreto Federal nº 3555/00, no que for pertinente.
2. Unidades Interessadas
Secretarias Municipais
3. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº. 18/2018.
4. Processo Administrativo: SECADM Nº 030/2018.
5. Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE
6. Objeto
Contratação de empresa para fornecimento parcelado de mobiliários e eletrodomésticos através de Registro de
Preços para atender a necessidade das Secretarias Municipais do Município de Brejões – BA, como também o
fornecimento de eletrodomésticos para atender o Termo de Compromisso PAR nº 201405412/2013, conforme
especificações constantes no Anexo I (Termo de Referência), Anexo II (Modelo de Proposta de Preços), Anexo III
(Minuta da Ata de Registro de Preços), Anexo IV (Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor), Anexo
V (Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação), Anexo VI (Modelo de
Declaração de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte), Anexo VII (Modelo de Declaração de Elaboração
Independente de Proposta), Anexo VIII (Minuta do Contrato).
7. Local e data da Sessão Pública do Pregão Eletrônico - SRP:
DATA: 06/08/2018
HORA: 09:00 hs (Horário de Brasília)
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br
NÚMERO LICITACÕES-E / BANCO DO BRASIL: 729159

8. Local, horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital.
Poderão ser obtidas maiores informações sobre este Edital, com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, na sede da
Prefeitura Municipal de Brejões, na Rua Prefeito Mário Meireles, nº 81, Centro, Brejões - BA, CEP 45.325-000, das
08:00 às 12:00 horas, pelo Telefone (75) 3654-2158/2140 ou por e-mail licita.brejoes@hotmail.com; bem como por
consulta ao Diário Oficial do Município e no site oficial da Prefeitura (http://www.brejoes.ba.io.org.br/).
8.1 A Homologação deste Pregão será divulgada no Diário Oficial do Município de Brejões site:
http://www.brejoes.ba.io.org.br/, nos Atos Oficias – Edições do Diário oficial e no quadro de avisos da
Prefeitura Municipal de Brejões-BA, na Homologação supracitada a empresa vencedora será convocada para
a formalização da assinatura do instrumento contratual.
8.2. A Licitante vencedora deverá fornecer um número de fax, para que possa receber as ordens de
fornecimento, devendo para tanto, após o seu recebimento, enviar fax para os telefones da Prefeitura
Municipal de Brejões nos números (75) 3654-2158/2140, acusando do recebimento das respectivas Ordens de
Fornecimento, colocando a data, horário, carimbo de CNPJ da empresa, nome completo, CPF e RG da pessoa
que assina o documento.
PREÂMBULO
O Município de Brejões, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, através do Pregoeiro, designado
pelo Decreto nº 17, de 01/03/2017 publicada no Diário oficial do Município, torna público para conhecimento dos
interessados que na data, horário e local indicados, fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP,
do tipo Menor Preço, para Contratação de empresa para fornecimento parcelado de mobiliários e eletrodomésticos
através de Registro de Preços para atender a necessidade das Secretarias Municipais do Município de Brejões – BA,
como também o fornecimento de eletrodomésticos para atender o Termo de Compromisso PAR nº 201405412/2013,
conforme especificações e condições constantes no Anexo I deste edital. O procedimento licitatório observará as
s
s
disposições das Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93, Decreto Federal nº 5.450/05, Leis Complementares nº
s
123/06, 147/14 e 155/16, Decretos Municipais nº 013/2017, 046/2014 e 012/2009, Decreto Federal nº 3555/00, no
que for pertinente.
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I - OBJETO
1.1 - A presente licitação tem como objeto a Contratação de empresa para fornecimento parcelado de mobiliários e
eletrodomésticos através de Registro de Preços para atender a necessidade das Secretarias Municipais do
Município de Brejões – BA, como também o fornecimento de eletrodomésticos para atender o Termo de
Compromisso PAR nº 201405412/2013, conforme especificações e condições constantes no Anexo I deste
edital.
1.2 - Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Sistema Eletrônico de Licitações do
Banco do Brasil e as especificações técnicas constantes no Modelo de Proposta de Preço - Anexo II, o licitante
deverá obedecer a este último.
II - PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1 - Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema
Eletrônico de Licitações do Banco do Brasil, por meio do sítio www.licitacoes- e.com.br.
2.2 Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema
eletrônico, que está ciente e concorda com as condições previstas neste edital e seus anexos e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação definidos no item “HABILITAÇÃO”.
2.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante
às sanções previstas neste edital.
2.4 Não poderão participar deste Pregão:
2.4.1 Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão.
2.4.2 Pessoas Físicas, em razão do impacto da contratação nos limites de despesas com pessoal, previstos na
Lei Complementar nº. 101/00;
2.4.3 Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país;
2.4.4 Empresas impedidas de licitar ou contratar com o Município (art. 7º da Lei nº 10.520/02) ou suspensas
temporariamente de participar de licitação ou impedidas de contratar com a Administração Pública (Art. 87, III, da
Lei nº 8.666/93);
2.4.5 Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade;
2.4.6 Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação judicial ou extrajudicial;
2.4.7 Empresas de que sejam proprietários, controladores ou diretores Vereadores (cfr. art. 54, II da
Constituição);
2.4.8 Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92 (Lei de
Improbidade Administrativa).
2.4.9 Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93.
2.5 O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.
III – TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS
3.1 No caso de participação de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparados, será observado o
disposto na Lei Complementar nº 123/06, notadamente os seus arts. 42 a 49.
3.2 O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-á nas condições do
Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/06.
3.3 Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e não
possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo citado, deverão apresentar declaração em campo próprio
do sistema que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte
ou equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei
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Complementar.
3.4 Caso inexistente campo próprio no sistema eletrônico, a declaração deverá ser anexada ao sistema até a data e
horário marcados para abertura das propostas.
3.5 A não apresentação da declaração de ME/EPP importará na renúncia ao tratamento consagrado na Lei
Complementar nº 123/06.
3.6 A identificação das ME/EPP ou equiparados na sessão pública do pregão eletrônico só deverá ocorrer após o
encerramento dos lances, de modo a impedir a possibilidade de conluio ou fraude no procedimento.
IV - CREDENCIAMENTO
4.1 O licitante deverá estar previamente credenciado no sistema “Pregão Eletrônico”, no sítio www.licitacoese.com.br.
4.2 O credenciamento far-se-á mediante a atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível,
obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverá informar-se a respeito do seu funcionamento e
regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.
4.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de
sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão na forma eletrônica.
4.4 O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura de
Brejões responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
4.5 A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando
cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de descredenciamento do Cadastro de Fornecedores da
Prefeitura de Brejões.
4.6 A perda ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato
bloqueio de acesso.
V- IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE O EDITAL
5.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar,
o ato convocatório do pregão. As impugnações só serão aceitas quando protocoladas no setor de licitações desta
Prefeitura.
5.2 Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação.
5.3 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do
certame.
5.4 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro até 02
(dois) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via
internet, no endereço indicado no edital.
5.5 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
VI - PROPOSTA
6.1.O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e hora marcadas para
abertura da proposta, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.
6.2 Proposta de Preço será considerada de acordo com os Anexos deste Edital, por Menor Preço Por Lote,
expressa em Real (R$), em algarismos e por extenso, computando todos os custos necessários para o atendimento
do objeto desta licitação.
6.3 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 argumento não previsto em lei.
6.4 As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida
no preâmbulo deste Edital.
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6.5 Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os licitantes liberados
dos compromissos assumidos.
6.6 Para fins de cadastro e de lances no sistema eletrônico, o valor a ser considerado será o Por Lote.
6.7 Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa a desclassificação da proposta.
6.8 Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.
6.9 Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida
pelo sistema ou de sua desconexão.
VII – DA HABILITAÇÃO
7.1 Para habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados documentação relativa a:
7.2 Documentos relativos à habilitação jurídica:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c) Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
d) Certidão simplificada emitida pela junta comercial do estado, expedida nos últimos 90
(noventa) dias anteriores à data de apresentação das propostas.
7.3 Documentos relativos à qualificação econômico-financeira:
a) Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo distribuidor judicial da sede do licitante pessoa jurídica
ou empresário individual, dos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data de apresentação das propostas ou conforme
validade constante na certidão.
7.4 Documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal ou Estadual atualizado, se houver, relativo ao domicílio
ou sede do licitante;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e com a Previdência Social, em conformidade com os termos
do Decreto Federal n.º 8.302/2014;
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
f) Prova de regularidade junto à Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT).
7.4.1 Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante deverá comprovar a regularidade fiscal e
trabalhista da matriz e da filial.
7.4.2 As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverão ser apresentadas
dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor, ou, na hipótese de ausência de prazo
estabelecido, deverão estar datadas dos últimos 90 dias contados da data da abertura da sessão pública.
7.4.3 As ME/EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43 da LC nº 123/06).
7.4.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05(cinco) dias
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa
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(art. 43, §1º, da LC nº 123/06);
7.4.5 A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração
convocar os licitantes remanescentes, nos termos do item “REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
7.5 Documentação complementar:
7.5.1 O licitante deverá declarar:
a) que cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste
Edital;
b) que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 9.854/99, preferencialmente,
conforme Modelo sugerido pelo Edital;
c) que a proposta foi elaborada de forma independente, preferencialmente, conforme Modelo sugerido pelo Edital;
d) o enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, nos termos da Lei
Complementar nº 123/06, preferencialmente, conforme Modelo sugerido pelo Edital.
7.6 A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar prevista neste item deverá
comprovar que detém poderes para agir em nome do licitante.
7.7 Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.
7.8 Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da administração fiscal, tributária e
trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 35 da Lei nº 10.520/02.
7.9 Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:
7.9.1 Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão sempre ser apresentados
em nome do licitante e com o número do CNPJ;
7.9.2 Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;
7.9.3 Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, forem
emitidos somente em nome da matriz;
7.9.4 Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório ou por membro da
Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Brejões.
7.10 Constatado o atendimento às exigências previstas neste Edital, o licitante será declarado habilitado.
VIII - ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
8.1 A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no
preâmbulo deste Edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br
8.2 A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens em
campo próprio do sistema eletrônico.
IX - REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
9.1 A sessão pública poderá ser reaberta:
9.1.1 Quando o licitante detentor do lance mais vantajoso for inabilitado, não assinar a ata de registro de preço ou
não retirar o instrumento equivalente, ou, ainda, quando houver erro na aceitação do preço; e
9.1.2 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão
pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública.
9.1.3 O licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificação, e observadas as regras de desempate do
item “REGRAS GERAIS DE DESEMPATE”, será convocado tendo por base o próprio preço que ofereceu na sessão
de lances;
9.1.4 O direito de preferência previsto no item “PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE” deverá ser recalculado levando-se em consideração o lance apresentado pelo licitante
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subsequente;
9.1.5 Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo critério de preferência, prosseguir-se-á, normalmente, nos
termos da ITEM “PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE”;
9.1.6 Finalizado o procedimento previsto no item “PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE”, ou inexistindo direito de preferência de ME/EPP ou equiparado, será realizada a negociação
prevista no item “NEGOCIAÇÃO”;
9.1.7 Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir-se-á novo prazo recursal, nos
termos do item “RECURSOS”, prosseguindo-se, normalmente, com as demais fases previstas neste Edital.
9.2 A convocação acontecerá por meio do “chat” do sistema eletrônico.
X - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
10.1 Aberta a sessão, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
10.2 Será desclassificada a proposta inicial que:
10.2.1 Contenha vícios ou ilegalidades;
10.2.2 Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Edital ou Termo de Referência;
10.2.3 Apresentar preços finais superiores ao valor máximo obtido pela Administração previamente à Licitação;
10.2.4 Apresentar preços que sejam manifestamente inexequíveis;
10.2.5 Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes
para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida;
10.2.6 Apresentar elementos que possam identificar o licitante.
10.3 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.
10.4 O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas
participarão da fase de lance.
XI - FORMULAÇÃO DE LANCES
11.1 Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do recebimento e respectivo
horário de registro e valor.
11.2 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor,
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.
11.3 - O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema.
11.4 Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificação do ofertante.
11.5 Os lances apresentados serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de
pleitear qualquer alteração.
11.6 O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá
período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.
11.7 O pregoeiro poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível a realização de eventual
diligência.
11.8 Realizada a diligência, o pregoeiro notificará os licitantes sobre a data, horário e local onde será dado
prosseguimento à sessão pública.
XII - DESCONEXÃO DO PREGOEIRO
12.1 Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer
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acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
12.2 No caso da desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será
suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no “chat” do sítio
www.licitacoes-e.com.br.
XIII - PREFERÊNCIA DAS ME/EPP
13.1 Todos os licitantes deverão permanecer conectados até que o Pregoeiro possa verificar a ocorrência de um
possível empate, pois, caso aconteça, serão tomadas as seguintes providências:
13.2 A ME/EPP ou equiparado considerado empatado e mais bem classificado deverá ser convocado, após o
término dos lances, para apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame em
até 05 (cinco) minutos da convocação, sob pena de preclusão (Art. 45, inciso I c/c § 3º, da LC nº 123/06)
13.3 A ME/EPP ou equiparado acima indicado que efetivamente apresente nova proposta de preço inferior àquela
considerada vencedora do certame, desde que em tempo hábil, e atenda as demais exigências previstas neste
Edital, terá adjudicado em seu favor o objeto licitado (Art. 45, I, da LC nº 123/06).
13.4 Não ocorrendo contratação de ME/EPP ou equiparado na forma do subitem anterior, serão convocadas as
ME/EPP e equiparados remanescentes considerados empatados na ordem classificatória para o exercício do direito
de ofertar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame (Art. 45, II, da LC nº 123/06).
13.5 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME/EPP e
equiparados sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao lance mais vantajoso (Art. 44, §§ 1º e 2º,
da LC nº 123/06).
13.6 O critério de empate (5%) deverá ser aferido segundo o preço obtido antes da negociação prevista no
item “NEGOCIAÇÃO”.
13.7 Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro. No
caso de não haver lances e verificada equivalência dos valores constantes das propostas de ME/EPP e equiparados
que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio para que se identifique a primeira que poderá
apresentar melhor oferta.
13.8 Somente se a contratação de ME/EPP ou equiparado que esteja dentro do critério de empate falhar é que o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora, atendidas as demais disposições
deste Edital (§ 1º do art. 45 da LC nº 123/06).
13.9 O disposto neste item somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada
por ME/EPP ou equiparado (Art. 45, § 3º, da LC nº 123/06).
XIV - REGRAS GERAIS DE DESEMPATE
14.1 Se depois de realizado o procedimento previsto no item “PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE”, restarem duas ou mais propostas em igualdade de condições, como critério
de desempate, será assegurada preferência:
14.1.1 Sucessivamente, aos bens:
14.1.2 Produzidos no País;
14.1.3 Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
14.1.4 Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País.
14.2 Na ausência das hipóteses de preferência acima enumeradas ou no caso de concurso entre as hipóteses
previstas nos itens 76, a classificação far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os
licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.
XV - NEGOCIAÇÃO
15.1 Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente ao
licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério
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de julgamento e o valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas
neste Edital.
15.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
XVI - ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
16.1 Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de possível empate, o
Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do produto e
compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação.
16.2
O critério de julgamento será o de Menor Preço Por Lote.
16.3
Será desclassificada a proposta inicial que:
16.3.1 Contenha vícios ou ilegalidades;
16.3.2 Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Edital ou Termo de Referência;
16.3.3 Apresentar preços finais superiores ao valor máximo obtido pela Administração previamente à Licitação;
16.3.4 Apresentar preços que sejam manifestamente inexequíveis;
16.3.5 Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes
para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida;
16.3.6 Apresentar elementos que possam identificar o licitante.
16.4 Se a proposta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a subsequente, e assim prosseguindo até a apuração
de uma proposta que atenda a este Edital.
16.5 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do
licitante mais bem classificado.
16.6 A apresentação de novas propostas nesta fase do certame não prejudicará o resultado do certame em relação
ao licitante mais bem classificado.
XVII - VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
17.1 - Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do produto e
compatibilidade do preço, o pregoeiro verificará, como condição prévia ao exame da documentação de habilitação,
o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que
impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguinte cadastro:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
17.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de eventual matriz ou filial
(cfr. Acórdão TCU nº 1.793/11) e de seu sócio majoritário (cfr. art. 12 da Lei n° 8.429/92, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário).
17.3 Constatada a existência de vedação à participação no certame, o pregoeiro reputará o licitante inabilitado.
17.4 Ainda como condição prévia à habilitação, o Pregoeiro poderá consultar o Portal da Transparência do Governo
Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias
recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar no exercício anterior ou corrente
extrapola o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício.
17.4.1 Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o Pregoeiro indeferirá
a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei
Complementar n° 123, de 2006, com a consequente inabilitação e instauração de Processo Administrativo.
17.5 Não ocorrendo inabilitação de que tratam os itens anteriores, o pregoeiro solicitará do respectivo licitante o
encaminhamento dos documentos de habilitação que não tiverem sido previamente encaminhados por meio do
sistema eletrônico.
Página 8 de 34

Prefeitura Municipal de Brejões
Rua Prefeito Mário Meireles, nº 81, Centro, Brejões–BA, CEP 45.325-000
CNPJ 14.197.768/0001-01
Telefax: (75) 3654-2158/2140.
http://www.brejoes.ba.io.org.br/ e-mail licita.brejoes@hotmail.com
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº. 18/2018.
17.6 Se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro procederá na forma prevista no item
“REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”.
17.7 Quando todos os licitantes forem inabilitados, o pregoeiro poderá fixar-lhes o prazo de 08 (oito) dias úteis para
a apresentação de novos documentos, escoimados das causas referidas no ato de inabilitação.
XVIII - ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
18.1 - A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos exigidos para habilitação deverão
ser enviados digitalizados para o e-mail licita.brejoes@hotmail.com no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados
da solicitação do Pregoeiro.
18.2 A proposta, os documentos e os anexos remetidos por e-mail deverão ser encaminhados no prazo de 03 (três)
dias úteis, contado da solicitação do Pregoeiro, ao Setor de Licitações, na Rua Prefeito Mário Meireles, nº 81,
Centro, Brejões-BA, CEP: 45.325-000, em envelope fechado com as seguintes informações: Setor De Licitações da
Prefeitura Municipal de Brejões, o número do tel, o número do pregão eletrônico, razão social, CNPJ e endereço da
empresa.
18.3 Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para
língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado.
18.4 Caso os documentos sejam de procedência estrangeira deverão também ser devidamente consularizados.
XIX - RECURSOS
19.1 O pregoeiro comunicará com antecedência via chat do sistema eletrônico a data que será Declarado o
Vencedor. Após Declarado o VENCEDOR, o Pregoeiro abrirá prazo, de 10 (dez) minutos durante o qual, qualquer
licitante poderá, de forma IMEDIATA e MOTIVADA, em campo próprio do sistema eletrônico, manifestar sua
intenção de recorrer.
19.2 Durante o prazo para manifestação da intenção de recorrer, os licitantes interessados poderão solicitar ao
Pregoeiro o envio por meio eletrônico, preferencialmente, ou outro meio hábil, de acordo com os recursos
disponíveis no órgão, os documentos de habilitação apresentados pelo licitante declarado vencedor do certame ou
de qualquer outro documento dos autos.
19.2.1 As razões do recurso deverão ser registradas em campo próprio do sistema, dentro do prazo, ficando
os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões também via sistema, que começará a
correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa dos seus interesses.
19.3 A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão pública
deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante
vencedor.
19.4 Durante o prazo de apresentação do recurso, será garantido o acesso do licitante aos autos do processo
licitatório ou a qualquer outra informação necessária à instrução do recurso.
19.5
Manifestado o interesse de recorrer, o pregoeiro poderá:
19.5.1 Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo estabelecido;
19.5.2 Motivadamente, reconsiderar a decisão;
19.5.3 Manter a decisão, encaminhando o recurso para autoridade julgadora.
19.6 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
XX - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
20.1 Não havendo recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o procedimento à
autoridade superior para homologação.
20.2 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o
procedimento licitatório e adjudicará o objeto ao licitante vencedor.
20.3 Após a adjudicação referida nos itens anteriores, o adjudicatário será convocado para assinar a ata de registro
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de preço ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.
20.4 A convocação do licitante subsequente será realizada de acordo com as regras previstas no item
“REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”.
XXI - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
21.1 - Homologada a licitação, todos os licitantes que tiveram seus preços registrados deverão assinar a Ata de
Registro de Preços na Secretaria de Administração, dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data
da publicação da adjudicação, podendo tal prazo ser prorrogado, por igual período, quando solicitado durante o seu
transcurso, pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.
21.2 - Para a assinatura da Ata de Registro de Preços e da Autorização de Fornecimento – AF, a empresa deverá
representar-se por:
a) sócio que detenha poderes de administração, devendo apresentar cópia autenticada do contrato social e suas
alterações que envolvam sua representação legal, ou;
b) procurador com poderes específicos, devendo apresentar instrumento público ou particular de mandato, este
último com firma reconhecida, outorgando poderes ao signatário da ata e/ou da contratação, quando não se tratar de
sócio autorizado através do contrato social.
21.3 - A licitante que convocada para assinar a ata deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluída.
21.4 - Colhidas as assinaturas, o Órgão Gerenciador providenciará a imediata publicação da ata e, se for o caso, do
ato que promover a exclusão de que trata o subitem anterior.
21.5 - Os fornecedores de bens incluídos na ata de registro de preços estarão obrigados a celebrar os contratos que
poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, nos respectivos anexos e na própria Ata.
21.6 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 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.
21.7 - Para instruir a formalização dos contratos ou instrumento equivalente, o fornecedor do bem deverá
providenciar e encaminhar ao órgão contratante, no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da data da convocação,
certidões negativas de débitos para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) e certidões negativas de tributos e contribuições federais, expedidas pela Secretaria da Receita
Federal e pela Procuradoria da Fazenda Nacional, sob pena de a contratação não se concretizar.
21.8 - Se as certidões anteriormente apresentadas para habilitação ou constantes do cadastro estiverem dentro do
prazo de validade, o fornecedor ficará dispensado da apresentação das mesmas.
XXII - VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:
22.1 - O Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura da Ata de Registro de
Preços, não sendo admitida prorrogação, durante o qual, os licitantes que tenham seus preços registrados poderão
ser convidados a firmar as contratações, conforme dispõe o art. 15, § 3º, inciso III da Lei n.º 8.666/83.
22.2 - A cada 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, a
Administração poderá repetir o julgamento de preços, após convocação de todos os classificados, mediante aviso
publicado no Diário Oficial do Município.
XXIII- MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA- REVISÃO E REAJUSTAMENTO
23.1 Os preços são fixos e irreajustáveis.
23.2 A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do beneficiário do registro, ou por
iniciativa da Administração, nos termos do §1º do art. 12 do Decreto Municipal nº 046/2014, em decorrência de
eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve os preços dos serviços ou bens registrados,
devendo o órgão gerenciador da Ata promover as necessárias modificações, compondo novo quadro de preços e
disponibilizando-o no site oficial.
23.3 A alteração ou revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão dos preços dos contratos
decorrentes do respectivo Registro de Preços, a qual dependerá de requerimento formal do interessado, quando
visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio
econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria Administração quando colimar recompor o
preço que se tornou excessivo
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XXIV – PAGAMENTO
24.1 - Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta
corrente, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada.
24.2 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização por parte
da contratada.
24.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento
ocorrerá após a data de sua apresentação válida.
24.4- A Empresa licitante vencedora do presente certame fica obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica, para
pagamento do objeto desta licitação, mediante acesso ao sistema informatizado da Secretaria da Fazenda do
Estado da Bahia, disponibilizado no endereço eletrônico www.sefaz.ba.gov.br, de acordo com o disposto no Decreto
Estadual nº. 9.265 de 14 de dezembro de 2004.
XXV - FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO
25.1 - Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do objeto, ficando esclarecido que a
ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à Contratada de total responsabilidade
na execução do objeto mencionado na Ata do Registro de Preços.
25.2 - Os materiais deverão ser entregues dentro do prazo constante da AF (Autorização para Fornecimento) e o
recebimento e a conferência será efetuado pelas Unidades Administrativas solicitantes, que, depois de verificados o
atendimento a todas as exigências e condições, emitirá o atestado de recebimento definitivo ou recebimento
provisório, no caso de entrega parcial.
25.3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no
prazo máximo de 24 (vinte e qutro) horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente
contratado;
b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante,
no prazo máximo de 03 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
XXVI - PENALIDADES
26.1 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no instrumento contratual sujeitará o
Contratado às sanções previstas nas leis que regem este edital.
26.2 - A inexecução, parcial ou total, da Autorização de Fornecimento- AF ensejará a suspensão ou a imposição da
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.
26.3 - inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado à multa
de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro
de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento não
realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia subseqüente
ao trigésimo.
26.4 - A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de qualquer
multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
26.5 - As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o Contratado da
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
XXVII - RESCISÃO CONTRATUAL E SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DO REGISTRO
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27.1 - Os preços registrados poderão ser cancelados ou suspensos temporariamente quando se tornarem superiores
aos praticados no mercado ou por razões de interesse público devidamente fundamentado.
27.2 - A inexecução, total ou parcial, do Contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as
previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 e 10.520/02.
27.3 - O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas os incisos I a XII, XVII e
XVIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
27.4 - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XVIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93 não cabe a
Contratado direito a qualquer indenização.
27.5 - O Registro do Fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar da data do recebimento da notificação, em quando:
a) o Fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital;
b) o Fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o Contrato decorrente do Registro de Preço;
c) o Fornecedor der causa à rescisão administrativa do Contrato, decorrente do Registro de Preço, por um dos
motivos elencados nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
XXVIII - REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei n.º 8.666/93.
XXIX - DISPOSIÇÕES GERAIS
29.1 - A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o Pregoeiro, se necessário,
modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
29.2 - Os encargos de natureza tributárias, sociais e para fiscais são de exclusiva responsabilidade da empresa
contratada.
29.3 - É facultada o Pregoeiro ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, inclusive a juntada posterior de
documentos, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na
data da apresentação da proposta, sendo que os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante
ato motivado do Pregoeiro.
29.4 - A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e regulamentares em
vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste Edital, sendo responsável
pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
29.5 - O Pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o registro da
suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
29.6 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da
documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação
pertinente.
29.7 - Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de Brejões,
Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
29.8 - Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em vigor, considerando as
disposições das Leis Federais nº. 10.520/02 e 8.666/93, bem como, dos Decreto nº 046 de 24/11/2014.
XXIX - ANEXOS
I.
Termo de Referência
II.
Modelo de proposta de preços;
III.
Minuta de Ata de Registro de Preços
IV.
Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor;
V.
Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação.
VI.
Modelo de Declaração de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte
VII.
Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta
VIII.
Minuta do Contrato
Brejões – BA, 25 de Julho de 2018.
Felipe de Jesus Mascarenhas
Pregoeiro
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

A presente licitação tem por escopo a Contratação de empresa para fornecimento parcelado de mobiliários e
eletrodomésticos através de Registro de Preços para atender a necessidade das Secretarias Municipais do
Município de Brejões – BA, como também o fornecimento de eletrodomésticos para atender o Termo de
Compromisso PAR nº 201405412/2013, mediante a necessidade da contratante, conforme especificações,
quantitativos e condições descritos abaixo:
1.1 Local de entrega: A entrega do objeto licitado será no Município de Brejões, Estado da Bahia, no seguinte
endereço: município de Brejões na Secretaria Municipal de Administração, no setor de compras ou em local
determinado na Autorização de Fornecimento.
1.1.1. O prazo máximo de entrega será de até 15 (quinze) dias corridos, a contar da AF - Autorização de
Fornecimento pelo fornecedor.
1.2 A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de garantia dos produtos
ofertados, deverão, obrigatoriamente, ser informados na proposta definitiva.
1.2.1 A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por qualquer outra.
1.2.2. A garantia deverá ser comprovada por ocasião da assinatura do contrato, mediante certificado expedido
pelo fabricante do produto, o qual contemplará o período mínimo solicitado.
1.2.3. Optando o licitante por ampliar o prazo de garantia ofertado no certificado, deverá apresentar em
conjunto a autorização expressa do fabricante permitindo esta ampliação.
1.2.4. Nos termos do §1º do art. 11 do Decreto Municipal nº 046/2014, findo o prazo de validade das propostas,
os licitantes ficarão liberados dos compromissos assumidos se não for efetivada a convocação dos mesmos
para a assinatura da Ata de Registro de Preços.
1.2.5.Durante o prazo de validade do registro de preços, as propostas selecionadas ficarão à disposição da
Administração para que efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de que necessitar, segundo a
conveniência dos órgãos e/ou entidades contratantes, até o limite estabelecido.
1.2.6. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 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 em igualdade de condições.
2. DETERMINAÇÕES ADICIONAIS:
Além das determinações contidas neste Termo de Referência, bem como daquelas decorrentes de lei, deverão
ser observados os seguintes itens neste instrumento convocatório:
2.1. É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se
responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros
2.2.Tratando-se de produto de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado e, nos
demais, mediante recibo.
3. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ESPECÍFICAS:
3.1 A contratação com o licitante vencedor obedecerá as condições do instrumento de contrato constante neste
Anexo, facultada a substituição, a critério da Administração, por instrumento equivalente, desde que presentes
as condições do art. 62 da Lei Federal nº 8.666/93.
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº. 18/2018
Empresa:
Endereço:

Cidade:

CNPJ:

Inscrição Estadual

ITEM

01

02

03

04

05

06

07

08

LOTE 01 - DISCRIMINAÇÃO DO ITEM
ARMÁRIO EM AÇO, montável possui 02 portas de abrir c/ 3 reforços
internos tipo ômega no sentido horizontal, puxador estampado na
própria porta no sentido vertical, com acabamento em PVC, possui
sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras a cada 50
mm, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis,
fechadura cilíndrica com chave tipo yale. Dimensões: externas:
1980mm x 900mm x 400mm, interno: 1890mm x 895mm x 375mm.
ARMÁRIO EM MADEIRA, pequeno c/ 02 portas e divisória interna,
com 1 prateleira fixa para travamento das portas, fechadura cilíndrica
com chave.
ARMÁRIO ROUPEIRO com 16 portas - Roupeiro para vestuário, com
16 portas sobrepostas chapa em aço, pintura epóxis na cor cinza,
venezianas em cada porta para ventilação e pitão para cadeado.
Medidas de 16 vãos: 2,03m x 0,40m.
ARQUIVO EM AÇO, com 4 gavetas para pasta suspensa tamanho
ofício, contém 6 reforços internos tipo ómega. Porta-etiqueta e
puxadores com acabemento em PVC nas cores cristal ou grafite,
fechadura cilíndrica tipo Yale com travamento simultâneo das gavetas
e sistemas de deslizamento das gavetas por trilho telescópico.
Gavetas com fundo alto. Dimensões: Alt...Larg....Prof. externas:
335mm....470mm....670mm.
Internas
(gavetas):
275mm..390mm....555mm.
ARMÁRIO FECHADO 1,90 x 0,90 x 0,45 m c/ 02 portas, 04
prateleiras tipo almofada removíveis e ajustáveis, confeccionado em
chapa de aço, fechadura de tambor cilíndrica com chave duplicada,
pintura eletrotática em epóxi pó vermelho e corpo e laterais cinza,
após tratamento antiferruginoso.
BANCO RETANGULAR MONOBLOCO, com bordas arredondadas,
medindo 1,80 x 0,40, com estruturas retangulares em aço 50 x 30mm
parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15mm com reengrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado
melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor Ibiza
(referência L 156), acabamento de superfície texturizado e
encabaçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da
face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do
tampo e por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 1/2" x 3/16" A
estrutura em aço com pintura eletrostática de tinta epóxi em pó, na
cor branca fosca, polimerizada em estufa.
BIBLIOCANTO - material em aço 10 mm, 17cm altura por 10cm de
largura, ideal e muito usado em prateleira de biblioteca.
Cadeira
Presidente
Preta
PRNLMA-0062
Descrições
Técnicas
Material:
Couro
Sintético/Tela
Mesh
Braços:
Acolchoados
Mecanismo:
Inclinação
Levantamento:
A
gás
Base:
35cm
prateada
Roda:
Nylon
Dimensões
(LxPxA)
:
72
x
65
x
117-127cm
Peso
Máximo
Suportado:
130
Kg
Garantia contra defeitos de fabricação: 1 ano

V.
V.
UNITÁRIO TOTAL

MARCA

UNIDADE

QUANT

-

UNIDADE

36

R$ -

R$ -

-

UNIDADE

22

R$ -

R$ -

-

UNIDADE

15

R$ -

R$ -

-

UNIDADE

12

R$ -

R$ -

-

UNIDADE

01

R$ -

R$ -

-

UNIDADE

40

R$ -

R$ -

-

UNIDADE

20

R$ -

R$ -

-

UNIDADE

02

R$ -

R$ -
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09

10

11

12

13

14

15

16

17

18
19

CADEIRA C/ RODINHA - Cadeira executiva sem braços, base
giratória com regulagem de altura à gás, estrela de nylon com
rodízios, estofado em espuma injetada de alta densidade e
durabilidade, revestimento em tecido.
CADEIRA PLÁSTICA na cor branca, em polipropileno, virgem, sem
braço, monobloco e empilhável, medindo 42 x 510 x 86 cm,
capacidade para até 140 kg, com selo do INMETRO. Proteção
UVA/UVB.
CADEIRA em polipropileno fixa s/ braço, altura de assento: 440 mm
dimensões assento: 470mm x 400mm, dimensões encosto: 465 mm x
310 mm, altura total: 80 cm, largura total: 145 cm, profundidade total:
55 mm, Especificações: Assento e encosto injetados em polipropileno
de alta resistência, em cores sólidas ou translúcidas, com furos para
ventilação corporal do usuário; Estruturas em tubo de aço com
acabamento cromado ou pintura epóxi-pó cores preta ou cinza;
Estruturas metálicas revestidas com pintura eletrostática epóxi-pó
texturizada, de alta resistência; Bases giratórias em tubo de aço nos
modelos Splash ou Flower, com acabamento cromado ou pintura
epóxi nas cores preta e cinza, o revestidas por capa protetora de
polipropileno nas cores preta ou cinza.
CADEIRA LONGARINA COM 03 UNIDADES - Estofados em
espuma injetada de alta densidade, com acabamento em perfil
plástico ou capa injetada anatômica (modelo secretária), Bases
giratórias metálicas com capa de proteção em polipropileno na cor
preta ou azul, com regulagem de altura a gás ou mecânica,
Estruturas metálicas revestidas com pintura eletrostática epóxi-pó
texturizada, de alta resistência, Rodízios de roda dupla injetados em
polipropileno de alta resistência. Banco 03 lugares. Altura do assento:
41 cm, Altura total: 80 cm, Largura total: 137 cm, Profundidade total:
56 cm.
CADEIRA DIGITADOR giratória reclinável assento e encosto
ergonômicos estofados com espuma injetada em em poliuretano com
densidade de no mínimo 26 kg/m³ revestidos em tecido 100%
poliéster na cor preta ou vermelha, com regulagem de altura do
encosto, sistema com regulagem automática de altura do assento,
mola amortecedora, com braços, estrutura em aço, pintada em epóxi
preto após tratamento anti-ferruginoso, com telescópio no eixo central
do sistema giratório, protegido em capa retrátil em polipropileno, base
com 05 patas e rodízios de náilon duplos com eixos em aço.
CADEIRA PARA ESCRITÓRIO estofamento em espuma, alto
revestimento em tecido de poliéster, acabamento das bordas do
encosto e assento em perfil de PVC. Estrutura em tubo de aço palito.
Medidas: encosto 0,36L x 0,29ª cm Assento 0,43L x 0,39C cm. Altura
do solo: 45 cm.
CADEIRA FIXA estrutura metálica esmaltada preta, com assento
vermelho acolchoado.
CADEIRA UNIVERSITÁRIA (CANHOTO) com braço reforçado,
assento dimensões mínimas de 380 x 380 mm e encosto dimensões
mínimas de 380 x 225 mm revestidos em madeira, espessura mínima
de 10 mm, com o mínimo 5 laminas em madeira, protegidos com
verniz e fixados a estrutura com rebites de alumínio coroa larga de no
mínimo 11 mm e diâmetro de no mínimo 4.80 mm, estrutura em aço.
CADEIRA UNIVERSITÁRIA (DESTRO), com braço reforçado,
assento dimensões mínimas de 380 x 380 mm e encosto dimensões
mínimas de 380 x 225 mm revestidos em madeira, espessura mínima
de 10 mm, com o mínimo 5 laminas em madeira, protegidos com
verniz e fixados a estrutura com rebites de alumínio coroa larga de no
mínimo 11 mm e diâmetro de no mínimo 4.80 mm, estrutura em aço.
CAMA BOX de solteiro.
COLCHONETE para repouso, colchonete de lâmina de espuma
flexível de poliuretano para uso infantil, certificado pelo INMETRO e
em conformidade com a norma ABNT NBR 13579-1. Dimensões:
Comprimento: 185cm; Largura: 65cm; Espessura: 05cm.

-

UNIDADE
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R$ -

R$ -

-

UNIDADE

400

R$ -

R$ -

-

UNIDADE

06

R$ -
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-
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R$ -
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-
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R$ -
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R$ -
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R$ -

R$ -

-

UNIDADE
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23
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CONJUNTO ALUNO Nº 04 - Mesa* Tampo em MDP ou MDF e
espessura de 18mm; * Fita de bordo em PVC, PP ou PE, na cor
vermelha; * Porta-livros em polipropileno na cor cinza; * Ponteiras e
sapatas em polipropileno, injetadas e na cor vermelha; * Identificação
do padrão dimensional na lateral direita, face externa; * Dimensões:
L: 600 mm x P: 450 mm x E: 19,4 mm. Cadeira * Asssento e encosto
em polipropileno injetados na cor vermelha; * Ponteiras e sapatas em
polipropileno, injetadas e na cor vermelha; * Identificaçao do padrão
dimensional na parte posterior do encosto. Tamanho 4 vermelho
altura do aluno 1,33 à 1,59 m.
CONJUNTO ALUNO Nº 05 - Mesa * Tampo em MDP ou MDF e
espessura de 18 mm; * Fita de bordo em PVC, PP ou PE, na cor
verde; * Porta-livros em polipropileno na cor cinza; * Ponteiras e
sapatas em polipropileno, injetadas e na cor verde; * Identificação do
padrão dimensional na lateral direita, face externa; * Dimensões: L:
600 mm x P: 450 mm x E: 19,4 mm. Cadeira * Assento e encosto em
polipropileno injetados na cor verde; * Ponteiras e sapatas em
polipropileno, injetadas e na cor verde; * Identificação do padrão
dimensional na parte posterior do encosto. Tamanho 5 verde altura
do aluno 1,46 à 1,76m.
CONJUNTO ALUNO Nº 06 - Mesa * Tampo em MDP ou MDF e
espessura de 18 mm; * Fita de bordo em PVC, PP ou PE, na cor azul;
* Porta-livros em polipropileno na cor cinza; * Ponteiras e sapatas em
polipropileno, injetadas e na cor azul; * Identificação do padrão
diemensional na lateral direita, face externa; * Dimensões: L: 600 mm
x P: 450 mm x E: 19,4 mm. Cadeira * Assento e encosto em
polipropileno injetados na cor azul; * Ponteiras e sapatas em
polipropileno, injetadas e na cor azul; * Identificação do padrão
dimensional na parte posterior do encosto. Tamanho 6 azul altura do
aluno 1,59 à 1,88m.
CONJUNTO TRAPÉZIO (infantil) - sextavado com 6 lugares sendo:
01 mesa com tampo 1,10 x 1,10, em MDF de 18mm, revestido em
PVC com bordas arredondadas, estrutura em tubo de aço 20x40,
pintado com tinta epóxi a pó altura total: da mesa infantil 55cm. 06
cadeiras assento e encosto em MDF 10mm, revestido em PVC,
estrutura em tubo de aço 7/8, pintado com tinta epóxi a pó, medindo
infantil: assento: 31x30cm. encosto: 30x16cm. altura do chão ao
assento: 37cm altura total: 63cm.
COZINHA COMPACTA c/ 06 portas e 03 gavetas, prateleiras
externas - corpo e portas em chapa de aço, tampo em fórmica, pés
com regulagem de altura, em poliestireno com acabamento liso e
sapata plástica cromada - puxadores: em ABS, acabamento
metalizado e proteção de verniz UV, dobradiças: em aço estampado,
fixação.
ESCADA de 05 degraus em alumínio capacidade 120 kg.
ESTANTE EM AÇO, com 04 prateleiras, 30cm, estante de aço feita
na chapa 26, atiliza parafusos, tem cor única e reforço em x. Estantes
de aço ou ferro proporcionam uma forma fácil de armazenamento e
exposição. Detalhamento: Produto: Estante de aço, Altura: 1,48m,
Profundidade: 30 cm, Largura: 92 cm, Chapa Prateleira: 26, Chapa
coluna: 20, com reforço X, Dobras nas frontais e posteriores.
ESTANTE EM AÇO, com 06 prateleiras, 58cm, estante de aço feita
chapa 24, utiliza parafusos, tem cor única, e tem reforço ômega.
Detalhamento: Estante aço, Altura 1,98m, Profundidade 58 cm,
Largura 92 cm, Chapa Prateleira 24, Chapa Coluna 16, Reforço
ômega, Reforço X, Dobra nas laterais, Dobras nas frontais e
posteriores: Não informado pelo fornecedor, Pintura: Não informado
pelo fornecedor.
ESTANTE DE AÇO COM 06 BANDEJAS EM AÇO. Suporta 25kg por
bandeja pintura com tratamento anti-ferruginoso 04 colunas de chapa
20 com 1,98m de altura Bandejas com 0,92cm de comprimento /
0,30cm de profundidade Acompanha parafusos e porcas Fácil
montagem, 1 Reforço por bandeja, material desmontado Altura:
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33
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198.00 cm Largura: 92.00 cm Comprimento: 30.00 cm Peso: 12g.
MESA AUXILIAR sem gaveta em material MDF, com base para
teclado com 0,90 cm, e com espaço para impressora. Especificações:
altura 92 (cm), largura 80 (cm), profundidade 42 (cm), na cor: branco,
garantia 3 meses.
MESA COM 04 CADEIRA, para cozinha, Mesa modelo tubular com
acabamento em pintura em cores diversas, com tubo em espessura
de 0,90mm, cantoneira de metal com espessura 1,5 mm e reforço de
arame trefilado de 4,75 mm. Peças conformadas e soldadas com
equipamentos de última geração, proporcionando uma maior
qualidade e resistência no produto. O Tampo em BP com
acabamento em branco. As cadeiras com assento em chapa de MDF
ou aglomerado de 15 mm de espessura e espuma de densidade 18.
Composição/Material - Tubo 1 espessura 0,90 mm, tubo 1 1/4
espessura 0,90 mm e tubo 1/2 espessura 0,90 mm, com encosto em
tubo, além do acabamento em pintura branca. Formato: Retangular,
Estrutura: Estrutura branca com pintura epóxi, proporcionando maior
qualidade e beleza ao produto. Encosto em tubo. Assento: Chapa do
assento em MDF ou aglomerado de 15mm de espessura, com
espuma de densidade 18, Revestimento: Corino, Pés: Tubo 1
espessura 0,90mm, Acabamento: Acabamento em pintura branca
Estampa/Cor: diversas, com 4 Cadeiras, Garantia do Fornecedor: 3
meses.
MESA COM 04 CADEIRAS INFANTIS - Mesa confeccionada em
madeira e M.D.F. B.P, tampa da mesa quadrada em M.D.F. (branco),
ao redor do tampo, fita de borda colorida, pés da mesa coloridos,
pintados com tinta esmalte sintético atóxico, nas cores vermelho,
verde, azul e amarelo, bases de sustentação da mesa branco B.P.,
acompanha 4 cadeiras coloridas (nas cores verdes, vermelha,
amarela e azul), medindo 60 x 30 x 25 cm. Medidas da mesa 60 x 60
x 55 cm.
MESA GRANDE, Mesa retangular confeccionada em MDP/ MDF/
Alumínio para sala de reuniões. 01 Mesa medidas: A765 X L3750, e
10 cadeiras com estofamento em espuma, alto revestimento em
tecido de poliéster, acabamento nas bordas do encosto e assento em
perfil de PVC. Estrutura em tubo de aço palito. Medidas: encosto
0,36L x 0,29ª cm Assento 0,43L x 0,39C cm. Altura do solo: 45 cm.
MESA PARA PROFESSOR - sem gaveta em material MDF,
Especificações: altura 92 (cm), largura 80 (cm), profundidade 42 (cm),
na cor: branca, garantia 3 meses.
MESA plástica na cor branca em polipropileno virgem medindo 70 x
70 cm, todas com selo do INMETRO. Proteção UVA/UVB.
MESA ESCRIVANINHA estrutura madeira, com 04 gavetas fixas sob
o tampo da mesa.
MESA RETANGULAR MONOBLOCO, com bordas arredondadas,
medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm
parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15mm com reengrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado
melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor salmão
(referência L148), acabamento de superfície texturizado e
encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da
face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do
tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 1/2" x
3/16" A estrutura em aço de pintura eletrostática com tinta epóxi em
pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de
acabamento em polipropileno na cor branca, fixado a estrutura
através de encaixe.
MESA SECRETARIA com 02 gavetas - Mesa medindo 1,60 x 0,60 x
0,75 m, em MDF de 25 mm de espessura, revestido em laminado
melamínico plástico (tipo fórmica), nas partes inferior e superior, na
cor grafite, com acabamento com bordas arredondadas, em PVC,
superfície de curvatura 180 graus, na cor grafite. Estrutura em tubo
de aço, de seção retangular de 30 x 50 mm, pintado em epóxi preto-
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fosco pelo sistema eletrostático e curada em estufa. Fixação por meio
de parafusos em bucha de aço, com sapatas de Nylon. Painel frontal
longitudinal recuado, em aglomerado de 15 mm de espessura,
revestido em laminado melamínico plástico, nas duas faces, na cor
grafite, com acabamento com bordas arredondadas, em PVC,
superfície de curvatura 180 graus, na cor grafite. Gaveteiro, direita ou
esquerda, com 02 (duas) gavetas, medindo 0,35 x 0,40 x 0,25 m,
revestido em laminado melamínico plástico, na cor grafite, com
acabamento com bordas arredondadas, em PVC, superfície de
curvatura 180 graus, na cor grafite, com puxadores em prensa.
Variação aceitável de até 5% (cinco por cento) nas dimensões.
PRATELEIRA EM MADEIRA, com suporte para parede, prateleiras
em MDF 18 mm, medidas 100x20 acompanhada de cantoneiras.
SUPORTE PARA CPU em Material: MDP/MDF, Aacabamento: BP,
Cores: Cinza, branca, Conteúdo da Embalagem: Suporte para CPU
Artany Corporativo 032C00 com Rodízios - Cinza, Garantia: 6 meses
Altura: 18 Centímetros, Largura: 37 Centímetros, Largura: 37
Centímetros, Profundidade: 27 Centímetros.
SUPORTE PARA DATA SHOW - Suporte de Teto para Projetores
Multimídia, montagem padrão universal inclinação: -15º +15º, Giro:
360º Distância do Teto ao Projetor: 80mm ou 170mm, Material:
Alumínio Capacidade de carga: 10kgs. Rotação de 360º para Direita
e Esquerda Pode ser Inclinado para Cima e para Baixo Dois
Tamanhos de Tubos Disponíveis Acessórios para Instalação.
VALOR TOTAL LOTE I >>>>>>>>>
LOTE 02 - DISCRIMINAÇÃO DO ITEM
BATEDEIRA, elétrica, industrial, com 04 velocidades de acionamento
na chave elétrica, com as seguintes caractrísticas: tacho em aço inox
AISI304 com capacidade de no mínimo 10 litros, construída em ferro,
montadas com eixos e engrenagens de aço sobre rolamentos de
esferas blindados Alimentação elétrica (de acordo com a tensão
vigente da região da unidade contemplada); Dimensões mínimas de
28 x 47 x 81 cm manuais de operação e de serviço de manutenção
para cada equipamento em português (Brasil), deve ser apresentado
o Certificado de Garantia de 02 (dois) anos.
BALANÇA DIGITAL doméstica apresenta plataforma em vidro
temperado e visor de cristal, painel digital com capacidade até 150
kg. Dimensões aproximadas de 30x30x2.5cm, alimentação bateria.
BALANÇA MECÂNICA Plataforma. Capacidade (Kg): 300kg - 100g,
coluna: 100 Peso (Kg): 19,5 Plataforma: 41 x 57 (cm). Em Aço
Carbono Sae 1020. Características Aprovado pelo INMETRO
conforme Portaria 236. Estrutura e chapa de aço carbono, pinturas
marteladas, grade de proteção e rodízios embutidos.
BEBEDOURO, elétrico, industrial, com 04 velocidades de
acionamento na chave elétrica, comm as seguintes características:
tacho em aço inox AI304 com capacidade de no mínimo 10 litros,
construída em ferro, montadeas com eixos e engrenagens de aço
sobre rolamentos de esferas blindados alimentação elétrica (de
acordo com a tensão vigente da região da unidade contemplada);
Dimensões mínimas de 27 x 47 x 81 cm manuais de operação e de
serviços de manutenção para cada equipamento em português
(Brasil), deve ser apresentado o certicado de garantia de 02 (dois)
anos.
BEBEDOURO, elétrico, tipo coluna, para garrafão de água mineral de
20 (vinte) litros, 127 volts. Capacidade de armazenamento no
reservatório de no mínimo 2 litros; Gabinete em aço tratado contra
corrosão; Torneiras: 01 (uma) para água natural e 01 (uma) para
água gelada; Reservatório em plástico atóxico; Compressor
silencioso e econômico, que não use como elemento de refrigeração
o gás CFC; Tensão 127 volts Manual de isntruções Dimensões do
gabinete: Altura mínima de 900 mm e máxima de 1.000 mm, Largura
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mínima de 300 mm e máxima de 350 mm; Profundidade mínima de
270 mm e máxima de 390 mm; As seguintes informações deverão ser
impressas ou coladas pelo fabricante, diretamente sobre a
embalagem em que o produto esta acondicionado: Nome/ CNPJ do
fabricante, marca do produto, endereço, data de fabricação ou lote.
Em conformidade com a norma NBR vigente e selo INMETRO;
Garantia mínima do fabricante 1 (um) ano.
BEBEDOURO INDUSTRIAL - 100 litros, Gabinete Externo: Aço inox
430, Torneiras: 02 Tipo rosca/copo (água natural e gelada) com
Jato/pressão, a qual quando virada para "cima", pode dispensar o uso
de copo descartável. Cuba/aparador: Aço inox 430, com mangueira,
embutida, para escoamento da água, Pés: Reguláveis, Reservatório:
Em polietileno (atóxico), para alimento, Capacidade para 100 litros
água gelada, pode atender em média, no fluxo, até 200 pessoas,
Isolamento: EPS, Serpentina: Interna. Aço inox 304, Compressor:
Embraco, Gás: R134A, Temperatura: Regulada por termostato de 0°
à 7ºC, Tensão: 127 v Ca, Dimensões: 02 torneiras, Sem embalagem
(A x L x C): 1,40m x 70 cm x 50 cm. Com Embalagem (A x L x C):
1,42m x 77 m x 83cm. Peso 70 kg, Garantia: Para defeitos de fábrica.
12 meses Certificaçao: INMETRO. Mangueira/flexível de 1/2 para
ligação de água no bebedouro. Atóxica, própria para água potável,
caso contrário causará gosto na mesma.
ESPREMEDOR de frutas, (corpo em aço inox), industrial capacidade
3 L Potência: 700W; Frequência; 60hz; Voltagem: 110V. Manual em
português. Garantia mínima 1 ano.
FERRO á seco com 1200W de potência, função poupa botões, base
de alumínio polido, com Design Tradicional E Cabo Anatômico O
Ferro Extra Leve Vfa Term Grande Área De Base, E Controle De
Temperatura Frontal. Potência Em 127 V ou 220 V, Fio: 1,66 Metros,
Freqüência:
5060
Hz.

FOGÃO a gás, modelo doméstico, 04 queimadores, com no mínimo
02 tamanho familia, forno com visor, puxador e prateleira, acendedor
automático, base de apoio das grelhas, painel com indicação das
faixas de temperatura do forno, bivolt e de acordo com as normas do
INMETRO.
FOGÃO, a gás, industrial, com 04 (quatro) queimadores, 01 forno,
grelhas medindo 400 x 400 mm, todos os queimadores duplos,
estrutura e quadro em chapa de aço carbono laminado tipo 1020, em
perfis "U" e "L", registro de latão cromado laminado tipo 1020,
bandeja coletora em chapa de aço tratado pintado, queimadores em
ferro fundido, dimensões mínimas 800 x 1010 x 800 mm. Garantia
mínima 1 (um) ano.
FREEZER, horizontal, capacidade mínima de 400 litros, com 02
tampas, puxadores anatômicos com fechaduras, termostato dupla
função (congelador ou conservador), rodízios de nylon, na cor branca,
tensão 127 volts. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano.
LAVADORA de Roupa Turbo Capacidade 15 kg branca, com
enxague e centrifugação, voltagem 110 V, Altura 102 cm, Largura 66
cm, Comprimento 73 cm. Dimensões aproximadas da embalagem
(AxLxC) 104x69x79 cm. Garantia de no mínimo 12 meses, certificado
pelo INMETRO.
LIQUIDIFICADOR, doméstico, de baixa rotação, potência mínima de
700W, voltagem 110v, função autolimpante, capacidade mínima 02
litros e 05 velocidades.
LIQUIDIFICADOR PEQUENO - Função pulsar/autolimpeza para
facilitar a limpeza do copo sem precisar desmontar; Lâminas em aço
inoxidável bom desempenho e durabilidade; Copo com 1,5 LT;
Tensão 110 v; Cor branca.
LIQUIDIFICADOR, modelo industrial, 15 (quinze) litros de
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capacidade, com copo em aço inoxidável AISI 304 polido,
revestimento do gabinete em alumínio polido, potência mínima 1,5
CV, frequência 50/60 hz, tensão 127/220 volts. Garantia mínima 1
(um) ano.
MICRO-ONDAS com capacidade de 34 Litros, 1300 w de potência,
Dimensões do produto: largura 53,9 cm, altura 30 cm, profundidade
42,4 cm, diâmetro do prato 32,5 cm. Garantia de no mínimo 12
meses, certificado pelo INMETRO, tensão 127 volts.
MULTIPROCESSADOR de alimentos, com lâminas multifuncionais,
modelo doméstico, 750 wats de potência Capacidade: Tigela grande
aproximadamente 2 litros de ingredientes líquidos ou 3 kg de massa.
Voltagem 110 v.
PURIFICADOR, de água, gelada e temperatura ambiente, para
instalação em paredes e/ou bancadas, refrigeração mecânica com
compressor, dimensões mínimas de 40 x 30 x 35,6 cm (AxLxP)
incluindo compartimento do copo, local para retenção de água,
torneiras em material não oxidável, vazão mínima 0,75 litros/ minuto,
capacidade de refrigeração mínima de 4,0 litros/h, atendimento
mínimo de 20 pessoas/h, sistema de filtragem para retenção de
impurezas, barro, ferrugem, sedimentos e eliminação de cloro,
sabores e odores estranhos, garantia de no mínimo 12 meses,
certificado pelo INMETRO, tensão 127 volts.
REFRIGERADOR, duplex frost free, capacidade total mínima de 440
e máxima 480 litros; - Tensão de alimentação: 127 volts; Acabamento externo em aço inox; - Congelador tipo frost free, degelo
automático, lâmpada interna, não usar no sistema de refrigeração o
gás CFC utiliza R600a; - Acabamento interno com: porta com
prateleiras internas, gavetas para vegetais, carnes e frios, Rotulagem contendo, selo PROCEL com classificação do INMETRO
de Eficiência Energética "A", nome do produto, dados fabricante e
tensão nominal. Garantia de no mínimo 12 meses, certificado pelo
INMETRO.
REFRIGERADOR - Duas portas; Capacidade mínima de 260 litros;
Prateleiras removíveis e regulares; Compartimento extra-frio; Cor
branca; Tensão: 110v.
VALOR TOTAL LOTE II >>>>>>>>>

LOTE 03 - DISCRIMINAÇÃO DO ITEM
CAIXA plástica agrícola para transporte de produtos, alta e bem
reforçada, sem tampa. Possui ombreira e espaço para personalização.
Dimensões: altura: 31 cm, largura: 36 cm, comprimento: 55 cm, litros: +50 litros, peso: 2,6kg. Cores variadas: cinza, preta, vermelha, azul,
verde.
CAIXA térmica 34 Litros com alça. Parede interna e externa em
polipropileno. Tampa em polietileno. Isolamento térmico em poliestireno
expandido. Dimensões: Comprimento: 47cm, Largura: 31,5cm, Altura:
41cm.
ESTADIÔMETRO portátil para medir altura com precisão milimétrica,
campo de medição: de 20 à 205 cm, gradução: 1 mm, escala lateral, de
fácil leitura. Material: ABS - resistente e durável e amplo visor de leitura.
ESTRADOS de plásticos alta resistência, até 10Ton/m2. Encaixe
macho/fêmea, facilita montagem e recolocação. Piso antiderrapante,
design permite aeraçao (1cm2) e alta vazão no escoamento de líquidos.
Inalterável a agentes químicos, ácidos, sais e alcais. Produzido em
polietileno de alta densidade - PEAD. Resistente a temperaturas
negativas até -45º Reciclável. Atende as normas da vigilância sanitária.
Largura: 500 Altura: 25 Profundidade: 250.
VALOR TOTAL LOTE III >>>>>>>>>
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LOTE 04 - DISCRIMINAÇÃO DO ITEM
MARCA UNIDADE QUANT
UNITÁRIO TOTAL

01

ESPREMEDOR/EXTRATOR DE FRUTAS CÍTRICAS, INDUSTRIAL,
FABRICADO
EM
AÇO
INOX.
Dimensões
e
tolerância
Altura:390
a
460mm
Largura:
250
a
290mm
Diâmetro:
205
mm
Profundidade:
220
a
250mm
Tolerância:
+/10%
Características
construtivas
Gabinete, câmara de sucos e tampa fabricados em aço inox.
Copo
e
peneira
em
aço
inox.
Jogo de carambola composto por: 1 Castanha pequena (para limão); 1
Castanha
grande
(para
laranja).
Motor: 1/4 HP (mais potente que os motores convencionais de 1/5 e 1/6
HP).
Rotação:
1740
Rpm.
Frequência:
50/60
Hz.
Tensão:
127/220v
(Bivolt).
Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos
compatíveis
com
a
corrente
de
operação.
Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com
indicação
da
voltagem.
Produção
média:
15
unid.
minuto
(aproximadamente)
Potência:
0,25CV/330W
Capacidade
aproximada
do
reservatório:
1
litro
Voltagem do aparelho: 110 V.
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02

FOGÃO
INDUSTRIAL
3
BOCAS
Fogão industrial, sem forno, com 3 bocas e bandeja coletora de
resíduos, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo):
Dimensões
e
Tolerâncias
Dimensões
do
corpo:
Altura
800
mm
(+/10mm)
Largura
7300
mm
(+/20mm)
Profundidade
4900
(+/20mm)
Dimensões
da
grelha
300
mm
x
300
mm
(+/10
mm)
Características
dos
queimadores
2
queimadores
simples
em
ferro
fundido;
1
queimador
duplos
em
ferro
fundido;
Características
Construtivas
4
pés
em
perfil
“L”
de
aço;
Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de
material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a
aproximadamente
50
mm
do
piso;
Grelha de ferro fundido para apoio de panelas, removíveis, em número
de
3,
no
tamanho
300mm
x
300mm
3 bandejas coletoras em aço, com puxador desenvolvido na própria
peça;
Registros
cromados;
Demais itens similares aos especificados no fogão de 4 bocas.
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FREEZER
03

VERTICAL

FROSTFREE

Freezer vertical; - Capacidade total mínima de 230 litros; - Porta única,
cestos removíveis, com grade interna, frost free, cor branca, 220v. -
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Consumo de energia classe A. Selo INMETRO; - Garantia de 01 ano e
assistência técnica. (Referência: Consul, Electrolux, Brastemp, similar
ou superior)
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL – 8 LITROS Descrição Liquidificador
industrial em aço inox. 6.2 Capacidade Copo com capacidade útil de 8
litros. 6.3 Características construtivas Copo removível confeccionado em
chapa de aço inox, com espessura de 1 mm. Flange do copo em
material plástico injetado, em cor clara. Alças em aço inox, espessura de
chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas
em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação
das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a
evitar o acúmulo de resíduos. Tampa do copo em aço inox, espessura
mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a
limpeza interna. Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de
chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico
injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não
haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas antivibratórias
em material aderente. Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da
faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. O conjunto formado
pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para
limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. Flange de
acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço
inox. Interruptor liga/desliga. Interruptor para pulsar. Motor monofásico
de ½ HP.Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores
elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem do
aparelho: comutável 110 V."
LIQUIDIFICADOR
SEMI-INDUSTRIAL
2L
Liquidificador semi-industrial capacidade de 2L (LQ2) - Descrição: •
Liquidificador com 2 Velocidades com Função Pulsar • Capacidade para
Triturar Gelo - Capacidade: • Copo com capacidade útil de 2 litros. Características construtivas: • Copo removível, confeccionado em chapa
de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura mínima de 1
mm. • Flange do copo em material plástico injetado. • Alças em aço inox,
com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão
de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo
com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo
de resíduos. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de
chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico
injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não
haver entrada de líquidos no gabinete do motor
VALOR TOTAL LOTE IV >>>>>>>>>

-

UNIDADE

08

R$ -

R$ -

-

UNIDADE

02

R$ -

R$ -

R$ -

Observação importante: ao preencher este anexo assumimos o compromisso perante o Pregoeiro que estamos de
acordo com o Edital e seus Anexos.

____________________________, de _______________________ de 2018

_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
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ANEXO III – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Aos .... dias ...... do mês de .................. do ano de ........................, presente de um lado a Secretaria Municipal de
Administração, Estado da Bahia, por intermédio do (a) ..............................., neste ato representada pelo(a)
Senhor(a)..............................,
doravante
denominado
Contratante,
e
do
outro
as
empresas
......................................................, representadas pelo seus representantes legais, Senhor (a)............................, com
sede na ......................................, inscritas no CNPJ/MF sob o número ..................., simplesmente denominada de
FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE REGISTROS DE PREÇOS, conforme decisão exarada no Processo
Administrativo nº .................... e homologada às fls. .........., referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 18/2018, para
Registro de Preços, nos termos da Lei Federal 10.520/02, Lei Federal 8.666/93 e do Decreto Municipal Nº 046/2014 e
legislação pertinente, consoante as seguintes cláusulas e condições:
1. DO OBJETO
1.1 - O objeto desta Ata é o registro dos preços classificados no Pregão Eletrônico SRP nº 18/2018, conforme
especificações e condições constantes neste instrumento, no qual estão contemplados o prazo de execução e a
estimativa das quantidades a serem adquiridos pela Administração, na medida das suas necessidades e segundo a
conveniência do serviço público, e que a este termo integram, como se transcritas.
1.2 - O prazo de validade do Registro de Preços é de 12 (doze) meses contados a partir da data da assinatura desta
Ata, durante o qual os licitantes que tenham os seus preços registrados poderão ser convidados a firmar as
contratações, observadas as condições fixadas no edital e nas normas pertinentes.
1.3 - A(s) contratação(ões) derivadas do registro obedecerão às condições da minuta de contrato constante do Anexo
III deste Instrumento.
1.4 - É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se
responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
1.5 - Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços ficarão à disposição da
Administração, para que efetue as contratações nas oportunidades e quantidades de que necessitar, até o limite
estabelecido.
1.6 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 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 em igualdade de condições.
1.7 - O fornecedor ou prestador de serviços fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições constantes nesta Ata de
Registro de Preço, os acréscimos ou supressões nos quantitativos registrados, limitados a 25% (vinte e cinco por
cento) da quantidade licitada para cada item registrado.
1.8 - As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.
2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas para pagamento do fornecimento do veículo previsto nesta Ata correrão por conta das Dotações
Orçamentárias, discriminadas na Autorização para Fornecimento - AF.
3. DO PREÇO
3.1 - O preço de cada item encontra-se especificado no anexo único da Ata.
3.2 - Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), fornecimento de mão de obra especializada, encargos sociais,
administração, lucros, equipamentos e transporte de veículo e de pessoal e qualquer despesa acessória ou
necessária, não especificada neste Edital.
3.3 - O Município deverá verificar e aceitar as faturas emitidas pelo Fornecedor, recusando-as quando inexatas.
4. DO REAJUSTE
4.1 - O prazo de validade comercial da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da
assinatura da Ata de Registro de Preços.
4.2 - Os preços sujeitos a controle oficial poderão ser reajustados nos termos e prazos fixados pela “Administração”.
4.3 - O disposto no item anterior aplica-se igualmente, aos casos de incidência de novos impostos ou taxas e de
alteração das alíquotas dos já existentes.
4.4 - O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos preços
vigentes através de solicitação formal ao órgão gerenciador, aqui representado pela Secretaria de Administração
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desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços dos
fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou de outros documentos.
4.5 - A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado.
6. DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO
6.1 Os preços são fixos e irreajustáveis.
6.2 A revisão de preços do contrato, nos termos do art. 65 inciso II letra “d” da Lei Federal nº 8.666/93, dependerá de
requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a
documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria
administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
6.3 A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do beneficiário do registro, ou por
iniciativa da Administração, nos termos do §1º do art. 12 do Decreto Municipal 046/2014, em decorrência de eventual
redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve os preços dos serviços ou bens registrados, devendo
o órgão gerenciador da Ata promover as necessárias modificações, compondo novo quadro de preços e
disponibilizando-o no site oficial.
7. DOS PRAZOS
7.1 - O Fornecedor deverá firmar as contratações decorrentes do Registro de Preços no prazo de até 10 (dez) dias
corridos, a contar da convocação expedida pelo Município.
7.2 - O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da presente Ata.
7.3 - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os
prazos em dia de expediente na Prefeitura. Quando ocorrer o vencimento fora do dia útil, considerar-se-á o primeiro
dia útil imediatamente subseqüente, sem ônus.
7.4 - Após 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura da Ata, a Administração poderá repetir o
julgamento dos preços, após convocação de todos os habilitados, mediante aviso publicado no Diário Oficial do
Município.
8. DO PAGAMENTO
8.1 - Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta corrente,
no prazo não superior a 30 (trinta) dias do mês subsequente, com a apresentação da Nota Fiscal devidamente
atestada.
8.2 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização por parte
da contratada.
8.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento
ocorrerá 30 dias após a data de sua apresentação válida.
8.4 - O preço a ser pago será o vigente na data da apresentação da proposta inicial ou da nova proposta apresentada
quando da repetição do julgamento, independentemente do preço em vigor na data da entrega.
8.5 - Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será solicitado,
imediatamente para a substituição e/ou emissão de Nota de Correção e esse intervalo de tempo não será
considerado para efeito de atualização do valor contratado.
8.6 - O Município se compromete a efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos ao Fornecedor.
9. DA CONTRATAÇÃO
9.1 - As obrigações decorrentes do fornecimento do veículo constante do Registro de Preços a serem firmadas entre
o Município e o Fornecedor são as constantes desta Ata e da Autorização para Fornecimento - AF, observando-se as
condições estabelecidas no Edital, seus anexos e na legislação vigente.
9.2 - O Município solicitará, por escrito e dentro do prazo de vigência do Registro de Preços, os quantitativos dos
bens de acordo com suas necessidades e respeitados os limites máximos estabelecidos no Edital.
9.3 - Na hipótese do primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar ou não aceitar o prazo e condições
estabelecidas no contrato, 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.
9.4 - Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o MUNICÍPIO poderá comprar de mais de um
Fornecedor registrado, segundo 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 os preços registrados dos demais Fornecedores.
9.5 - O licitante obrigar-se-á a fornecer o objeto, para o qual foi classificado, durante o período da revisão prevista
para cada 90 (noventa) dias, até a publicação da homologação da revisão.
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9.6 - O Município se compromete a prestar, verbalmente ou por escrito, ao Fornecedor informações que visem
esclarecer ou orientar o fiel cumprimento desta Ata e a providenciar a publicação resumida do objeto deste
instrumento no Diário Oficial do Município.
10. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
10.1 O FORNECEDOR, além das determinações contidas no ANEXO I do instrumento convocatório e daquelas
decorrentes de lei, obriga-se a:
1.0. Cumprir e fazer cumprir as normas e instruções editadas pela Licitante e pelo Poder Público Municipal de
referência ao objeto desta licitação.
2.0. Se responsabilizar financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por quaisquer
danos causados à União, Estados ou ao Município, e ainda a outrem, em função da execução do CONTRATO objeto
desta Licitação.
3.0. Dispor de toda mão-de-obra necessária à entrega do objeto do contrato, obrigando-se ao fiel cumprimento de
todas as obrigações e exigências decorrentes da legislação trabalhista, de previdência social e de seguro pela qual é
responsável.
4.0. Assumir e a promover sob sua exclusiva responsabilidade e à sua custa, o pagamento de todos os impostos,
taxas e quaisquer outros tributos de origem federal, estadual e municipal, vigentes na data de assinatura do presente
instrumento, sob o fornecimento do veículo ora contratado ou gerado por fatos ligados à execução do contrato, como
também manter-se inteiramente quite com as contribuições previdenciárias, mediante rigorosa comprovação de
ausência de débitos para com os órgãos públicos.
5.0. Entregar os objetos licitados no Município de Brejões, em até 15 (quinze) dias corridos, após o recebimento da
Ordem de Fornecimento emitida.
6.0 Os materiais fornecido deverão apresentar qualidade, especificações e classificações idênticas àquelas
apresentadas no momento da classificação.
7.0. Em caso de reprovação dos objetos por quaisquer irregularidades constatada pelo MUNICÍPIO, será
imediatamente devolvido e o fornecedor terá no máximo 24 (vinte e quatro) horas para providenciar a troca.
8.0. Fornecer a garantia mínima de fábrica.

11. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
11.1 O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:
a) fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no máximo, 10 (dez)
dias da assinatura;
b) realizar o pagamento pela execução do contrato;
c) proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial, condição
indispensável para sua validade e eficácia
12. DA ENTREGA
12.1 – Os materiais serão entregue no local e prazo indicados na AF e recebidos por servidor responsável designado
pela unidade administrativa equivalente da unidade solicitante, o qual procederá a conferência.
Parágrafo Primeiro – O recebimento do objeto aqui registrado só se dará após adotados, pelo Município, todos os
procedimentos previstos no art. 73, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.
13. DAS PENALIDADES
13.1 - O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas na Ata, sujeitará o Fornecedor às
sanções previstas nas legislações que regem o edital, sendo, contudo, garantida a prévia e ampla defesa em
processo administrativo.
13.2 - A inexecução, parcial ou total, do Contrato ou da Autorização para Fornecimento - AF, ensejará a suspensão
ou a imposição da declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública e multa, de acordo
com a gravidade da infração.
13.3 - A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o Contrato ou a
Autorização para Fornecimento - AF, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua convocação;
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II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento não
realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia subseqüente
ao trigésimo dia.
13.4 - O Município se reserva ao direito de descontar do pagamento devido ao Fornecedor o valor de qualquer multa
porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas na Ata.
13.5 - As multas previstas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o Fornecedor da
responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
13.6 - Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o Fornecedor sujeitar-se-á às penalidades de impedimento
temporário de licitar com a Administração Pública e de declaração de inidoneidade que poderão ser cumuladas com
multa, sem prejuízo da rescisão da Ata e cancelamento do registro.
13.7 - A recusa injustificada do Fornecedor em assinar a Ata de Registro, dentro do prazo previsto, caracterizará o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades cabíveis.
13.8 - O Fornecedor se comprometerá a ressarcir ao Município o equivalente a todos os danos decorrentes de
atraso, paralisação ou interrupção da entrega, exceto quando isto ocorrer por exigência do Município ou, ainda, por
caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser devidamente comunicadas ao Município no prazo de 72
(setenta e duas) horas após a sua ocorrência.
13.9 - O Fornecedor manterá sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão-de-obra para
execução completa e eficiente do objeto deste instrumento;
14. DA RESCISÃO CONTRATUAL
14.1 - Constituem motivo de rescisão do Contrato, as hipóteses elencadas no Art. 78, da Lei n.º 8.666/93.
14.2 - Caso o Município não utilize a 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.
14.3 - A rescisão poderá ser unilateral, amigável ou judicial, nos termos e condições previstas no Art. 79 da Lei n.º
8.666/93.
14.4 - O Fornecedor reconhece os direitos do Município nos casos de rescisão previstos nos Arts. 77 a 80 da Lei n.º
8.666/93.
15. DA COBRANÇA JUDICIAL
15.1 - As importâncias devidas pelo Fornecedor serão cobradas através de processos de execução, ressalvada a
cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.
16. DA FISCALIZAÇÃO
16.1 - A fiscalização do objeto deste instrumento será exercida pela
16.2 - Em caso de divergência entre a AF e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos efetivamente entregues, o
Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, sendo a ocorrência comunicada a SSA para adoção das
providências cabíveis.
16.3 - A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização por parte do Município não eximirá o Fornecedor da total
responsabilidade na execução deste fornecimento.

17. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
17.1. O Fornecedor se obriga a proceder o fornecimento, objeto deste instrumento na conformidade do constante no
Edital, e que, com seus anexos, integra este termo, independentemente da transcrição, para todos os fins e efeitos
legais.
18.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1. O Município não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Fornecedor com terceiros, ainda que
vinculados à execução do presente instrumento.
19. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
19.1. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador, sendo que
a decisão final deverá ser fundamentada.
19.2. O registro do Fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação, quando:
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I – o Fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital, na Ata de Registro de Preços, Autorização para
Fornecimento e Contrato;
II - o Fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de Preços;
III - o Fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato, decorrente do Registro de Preços, por um dos
motivos elencados nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
19.3. Os preços registrados poderão ser cancelados ou suspensos temporariamente nas seguintes hipóteses:
I - quando se tornarem superiores aos praticados pelo mercado;
II - por razões de interesse público, devidamente fundamentado.
19.4. A comunicação do cancelamento do registro do Fornecedor, será feita por escrito, juntando-se o comprovante
de recebimento nos autos que deram origem ao registro.
19.5. 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 preço registrado a partir da data da
publicação.
19.6. O Fornecedor poderá pedir o cancelamento do preço registrado, mediante solicitação por escrito, desde que
comprove estar definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório
que deu origem ao Registro de Preços.
19.7. A solicitação do Fornecedor para cancelamento do Registro de Preços não o desobriga do Fornecimento dos
produtos até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório e na presente Ata.
19.8. Enquanto perdurar o cancelamento poderão ser realizadas novas licitações para a aquisição dos bens
constantes do Registro de Preços.
20. DO FORO
20.1. Fica eleito o foro da comarca de Brejões, Estado da Bahia, para dirimir eventuais conflitos originados pela
presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que possa ser.
Brejões, ... de ................ de 2018.
Assinaturas:
CONTRATANTE

FORNECEDOR
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Modalidade de Licitação - PREGÃO ELETRÔNICO

Número 18/2018

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição
Federal, para os fins do disposto Lei 8.666/93, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre,
( ) nem menor de 16 anos.
( ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

_______________ _____de __________________ de 2018.

_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
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Modalidade de Licitação - PREGÃO ELETRÔNICO

Número 18/2018

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE
HABILITAÇÃO.

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto na Lei Federal n. 8.666/93 e Lei n.
10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de serem
aplicadas.

_______________ _____de __________________ de 2018.

_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
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Número 18/2018

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos para os fins da parte final do inciso VII
do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02, termos conhecimento de todas as informações e das condições para o
cumprimento das obrigações objeto da licitação, e ainda:
Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei
Complementar nº 147, de 07 de Agosto de 2014, declaramos:
( ) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na condição de microempresa e
que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na condição de pequeno porte e
que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.
( ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/2014, haver
restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal e trabalhista, a cuja regularização procederemos no prazo de
5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública , cientes de que a não-regularização da
documentação , no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
na Lei Federal 8.666/93, especialmente a definida no art. 86 .

____________________ _____de __________________ de 2018

_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
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Número 18/2018

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de
(Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante) para fins de participação no certame
licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro,
que:

1.

a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o
conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou
recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;
3. que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante
potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
4. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação
antes da adjudicação do objeto;
5. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial
das propostas; e
6. que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e
informações para firmá-la.

_______________ _____de __________________ de 2018.

_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA

Página 31 de 34

Prefeitura Municipal de Brejões
Rua Prefeito Mário Meireles, nº 81, Centro, Brejões–BA, CEP 45.325-000
CNPJ 14.197.768/0001-01
Telefax: (75) 3654-2158/2140.
http://www.brejoes.ba.io.org.br/ e-mail licita.brejoes@hotmail.com
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº. 18/2018.
ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO
O Município de Brejões-BA, Estado da Bahia , por intermédio da Secretaria de Administração, CNPJ nº
___________, situada à ________________, neste ato representada pelo seu titular _________, autorizado (a) pelo
Decreto Municipal nº 046/2014, publicado no D.O.M. de ___/___/___, doravante denominado CONTRATANTE, e a
Empresa _____________ CNPJ nº______, Inscrição Estadual/Municipal nº ________, situado à ________________,
adjudicatária vencedora do Pregão Presencial para Registro de Preços nº _____, Processo Administrativo nº _____,
neste ato representada pelo Sr (a). ______________, portador(es) do(s) documento(s) de identidade nº ________,
emitido(s) por ______, doravante denominada apenas CONTRATADA, celebram o presente contrato, que se regerá
pela Lei Federal 8.666/93, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Constitui objeto do presente contrato o fornecimento dos bens descritos na Autorização de Fornecimento - AF nº
............../......... de acordo com as especificações constantes do Anexo I do Instrumento Convocatório, condições
previstas neste contrato e na Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA.
§1º É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência,
total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada, não se responsabilizando o
contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros
§ 2º A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se
fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada item registrado.
§ 3º As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os contratantes.
§ 4º Do fornecimento: as empresas devem acusar o recebimento das Autorizações de Fornecimento, colocando a
data, horário, carimbo de CNPJ da empresa, nome completo, CPF e RG da pessoa que assina o documento, aquela
que não o fizer, serão convocadas através do Diário Oficial do MUNICÍPIO DE BREJÕES, à retirar a referida
Autorizações de Fornecimento na sede da Prefeitura dentro do prazo contratual, sob pena de receber advertência;
CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO
O prazo de entrega dos bens é o estipulado na <Autorização de Fornecimento – AF>, contado a partir data de
assinatura pela CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO
Pelo fornecimento ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor constante da AF nº NÚMERO.
Parágrafo único. Nos preços contratados estão incluídos todos os custos com salários, encargos sociais,
previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também fardamento, transporte de
qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação,
aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se
relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigações.
CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1.0. Os recursos necessários destinados a este contrato são oriundos da Fazenda Municipal e de acordo com a AF
de cada setor.
CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO
§1º O pagamento devido à empresa vencedora do certame será efetuado, através de crédito em conta corrente, até
30 (trinta) dias do mês subsequente, a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo
Contratante o recebimento definitivo do objeto licitado.
§2º 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.
§3º 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.
§4º. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partira da regularização da pendência
por parte da contratada.
§5º A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada
considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do
INPC do IBGE pro rata tempore.
§6º Em conformidade com o art. 40 da Federal 8.666/93, nas compras para entrega imediata, assim entendidas
aquelas com prazo de entrega até quinze dias contados da data da celebração do ajuste, será dispensada a
atualização financeira correspondente ao período compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o
pagamento, desde que não superior a quinze dias.
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CLÁUSULA SEXTA - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA – REAJUSTAMENTO E REVISÃO
§1º Os preços são fixos e irreajustáveis.
§2º A revisão de preços do contrato, nos termos do art. 65 inciso II letra “d” da Lei Federal nº 8.666/93, dependerá
de requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a
documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria
administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
§3º A revisão de preços registrados em Ata poderá ser realizada a pedido do beneficiário do registro, ou por
iniciativa da Administração, nos termos do Decreto Municipal 046/2014, em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve os preços dos serviços ou bens registrados, devendo o órgão
gerenciador da Ata promover as necessárias modificações, compondo novo quadro de preços e disponibilizando-o no
site oficial.
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 A CONTRATADA, além das determinações contidas no ANEXO I do instrumento convocatório e daquelas
decorrentes de lei, obriga-se a:
1.0. Cumprir e fazer cumprir as normas e instruções editadas pela Licitante e pelo Poder Público Municipal de
referência ao objeto desta licitação.
2.0. Se responsabilizar financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por quaisquer
danos causados à União, Estados ou ao Município, e ainda a outrem, em função da execução do CONTRATO objeto
desta Licitação.
3.0. Dispor de toda mão-de-obra necessária à entrega do objeto do contrato, obrigando-se ao fiel cumprimento de
todas as obrigações e exigências decorrentes da legislação trabalhista, de previdência social e de seguro pela qual é
responsável.
4.0. Assumir e a promover sob sua exclusiva responsabilidade e à sua custa, o pagamento de todos os impostos,
taxas e quaisquer outros tributos de origem federal, estadual e municipal, vigentes na data de assinatura do presente
instrumento, sob o fornecimento do veículo ora contratado ou gerado por fatos ligados à execução do contrato, como
também manter-se inteiramente quite com as contribuições previdenciárias, mediante rigorosa comprovação de
ausência de débitos para com os órgãos públicos.
5.0. Entregar os materiais no Município de Brejões, em até 15 (quinze) dias corridos, após o recebimento da Ordem
de Fornecimento emitida.
6.0 Os materiais fornecido deverá apresentar qualidade, especificações e classificações idênticas àquelas
apresentadas no momento da classificação.
7.0. Em caso de reprovação do veículo por quaisquer irregularidades constatada pelo MUNICÍPIO, será
imediatamente devolvido e o fornecedor terá no máximo 24 (vinte e quatro) horas para providenciar a troca.
8.0. Fornecer a garantia mínima de fábrica.
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
8.1 O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:
a) fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no máximo, 10 (dez)
dias da assinatura;
b) realizar o pagamento pela execução do contrato;
c) proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial, condição
indispensável para sua validade e eficácia
CLÁUSULA NONA - FORMA DE FORNECIMENTO
A forma de fornecimento do presente contrato será a de aquisição pelo sistema de registro de preços.
CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do art. 67 da Lei Federal
8.666/93, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à
Contratada de total responsabilidade na execução do contrato.
§1º O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 67 da Lei Federal 8.666/93, sendo certo que,
esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do órgão ou entidade
contratante, considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os efeitos,
salvo justificativa escrita fundamentada.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES
Sem prejuízo da caracterização dos ilícitos administrativos previstos na Lei 10.520/02 e 8.666/93, com as
cominações inerentes, a inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o
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contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes
limites máximos:
I - 10% (dez por cento) sobre o valor deste contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, ou ainda na
hipótese de negar-se a contratada a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou
serviço não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia
subseqüente ao trigésimo.
§1º A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique
as demais sanções previstas na lei.
§2º A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado faltoso, sendo
certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada – quando exigida, além da perda desta, a contratada
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou,
ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida garantia, à Administração se reserva o
direito de descontar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO
A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as conseqüências contratuais, e as previstas na
Lei nº 8666/93.
§ 1º. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas nos incisos I
a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
§ 2º. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe ao Contratado
direito a qualquer indenização
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VINCULAÇÃO AO EDITAL E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas no
processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no convocatório e seus anexos e na proposta do
licitante vencedor, apresentada na referida licitação.
As partes elegem o Foro da Cidade do Brejões, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na
presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Brejões-BA, ____ de ________ de 2018.

CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas

Testemunhas
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