PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ
ESTADO DA BAHIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 119-2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008-2022 (SRP)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ - BA
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Ibirapuã - BA, por
meio da Pregoeira Municipal designada pela Portaria nº 049 de 09 de setembro de 2020, sediada Praça
Lourival Pereira Barros, s/n, Centro, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na
forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço Global, nos termos da Lei nº 10.520, de 17
de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho
de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicandose, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no decreto municipal nº 05/2020 de 05 de
março e nº 06/2021 de 05 de março, e as exigências estabelecidas neste Edital.
Início de acolhimento das propostas: dia 31/08/2022 às 09h.
Abertura das propostas: dia 13/09/2022 às 09:00 h.
Data da sessão/ Início da disputa: 13 de setembro de 2022 às 9:01 horas (horário de Brasília).
Local: Portal de Compras Públicas - www.portaldecompraspublicas.com.br
1.

DO OBJETO
1.1.
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o registro de
preços para futura aquisição de equipamentos permanentes, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2. A licitação será dividida em lotes, formados por um ou mais itens, conforme tabela constante no
Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu
interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que o compõem.
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço global do lote, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2.

DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as
que constam da minuta de Ata de Registro de Preços
3.

DO CREDENCIAMENTO
3.1. O fornecedor deverá fazer sua adesão ao Portal de Compras Públicas, acessando o seguinte
endereço: https://www.portaldecompraspublicas.com.br, onde qualquer pessoa física ou jurídica, que
manifeste interesse e apresente a documentação e condições exigidas terá acesso ao Portal.
3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
3.2.1. Todos os custos decorrentes do credenciamento no Portal de Compras Públicas, da elaboração
e apresentação de propostas, serão de responsabilidade do licitante.
3.3. O credenciamento da proponente junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal
da proponente ou de seu representante legal, bem como na presunção de sua capacidade técnica para
a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
3.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao
órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
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3.5.A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do
sistema para imediato bloqueio de acesso.
3.6.O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão
ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais
de acesso, ainda que por terceiros.
3.7.É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL
DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação,
devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
3.7.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento
da habilitação.
4.

DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.
4.1.
Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o
objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no site Portal de Compras Públicas.

4.1.1.Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.
4.2.
Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor
familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites
previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
4.3.

Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.3.1.
proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;
4.3.2.

que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.3.3.
estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.3.4.

que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.3.5.
que estejam sob falência,
processo de dissolução ou liquidação;
4.3.6.

concurso de credores, recuperação judicial ou em

entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.3.7.
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).
4.4.
Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
4.4.1.
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
4.4.1.1.
nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no
certame;
4.4.1.2.
nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o
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efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte.
4.4.2.

que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.4.3.
que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
4.4.4.
que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4.4.5.
que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
4.4.6.
que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
4.4.7.
que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art.
5º da Constituição Federal;
4.4.8.
que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no
art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
4.5.
A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às
sanções previstas em lei e neste Edital.
5.

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
5.2.
O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
5.3.

Os documentos de habilitação deverão estar no formato PDF.

5.4.
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,
§ 1º da LC nº 123, de 2006.
5.5.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5.6.
Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
5.7.
Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.
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5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do
envio de lances.
6.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1.
O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:
6.1.1.

Valor unitário e total do item/Lote

6.1.2.

Marca;

6.1.3.

Fabricante;

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do
Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de
garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;
6.2.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens.
6.4.
Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
6.5.
O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentação.
6.6.
Os preços unitários ofertados pelos proponentes não poderão ser superiores aos preços
unitários levantados pela Prefeitura de Ibirapuã constantes no termo de Referência;
7.
DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES
7.1.
A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico,
na data, horário e local indicados neste Edital.
7.2.
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
7.2.1.

Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
7.3.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
7.4.
O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.
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7.5.
Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.
7.5.1.

O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote.

7.6.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura
da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
7.7.
O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior
ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
7.8.
O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto
em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá
ser R$ 10,00 (dez reais).
7.9
Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
7.10
A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do
período de duração da sessão pública.
7.11
A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
7.12
Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente.
7.13
Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de
lances, em prol da consecução do melhor preço.
7.14.
Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
7.15.
Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.16.
No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
7.17.
Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro
horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para
divulgação.
7.18.
O Critério de julgamento adotado será o menor preço Global, conforme definido neste Edital e
seus anexos.
7.19.

Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.20.
Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o
fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº
8.538, de 2015.
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7.21.
Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.
7.22.
A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
7.23.
Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação,
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
7.24.
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
7.25.
Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
7.26.
Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos
bens produzidos:
7.26.1. no pais;
7.26.2. por empresas brasileiras;
7.26.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
7.26.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação.
7.27.
Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas ou os lances empatados.
7.28.
Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que
seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
7.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
7.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
7.29.
Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.
8.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
8.1.
Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado
para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e
no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
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8.2.
O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os
percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em
razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.
8.3.
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
8.3.1.Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.
8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a
suspeita;
8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada
mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a
ocorrência será registrada em ata;
8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas), sob pena de não aceitação da
proposta.
8.6.1.É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
8.6.2.Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante
e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena
de não aceitação da proposta.
8.7.
Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.8.
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a sua continuidade.
8.9.
O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a
negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
8.9.1.
Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
8.9.2.
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
8.10.
Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá
nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da
LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
8.11.
Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do
licitante, observado o disposto neste Edital.
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9.

DA HABILITAÇÃO
Não serão aceitos protocolos, nem documentos com prazo de validade vencido.
Habilitação jurídica:
9.1.1.
No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.1.2.
Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
9.1.3.
No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
9.1.4.
inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
9.1.5.
No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
9.1.6.
No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei
nº 5.764, de 1971;
9.1.7.
No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;
9.1.8.
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
9.2.

Regularidade fiscal e trabalhista:
9.2.1.
prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;
9.2.2.
prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais
e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
9.2.3.

prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.2.4.
prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943;
9.2.5.
prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
9.2.6.
prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
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9.2.7.
caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
9.2.8.
caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.
9.2.9.
9.3.

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal,

Qualificação Econômico-Financeira.
9.3.1.

certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

9.3.2.
balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
9.3.2.1.
no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período
de existência da sociedade;
9.3.2.2.
é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato
social/estatuto social.
9.3.2.3.
Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser
acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da
Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria
não foi exigida pelo órgão fiscalizador;
9.3.3.

9.4.

Para empresas optantes pelo Simples Nacional, o item 9.3.2 não será exigido, sendo
apenas obrigadas a apresentarem a Declaração Anual, Única e Simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais, de acordo com a legislação vigente.
Qualificação Técnica

9.4.1.

9.5.

Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características,
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente,
por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público
ou privado acompanhados pelas notas fiscais de fornecimento.

O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará
dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da
apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
9.6.
A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.
9.6.1.A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.
9.7.
Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após
a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual
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período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de
justificativa.
9.8.
A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação,
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
9.9.
Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
9.10.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
9.11.
Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos
artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da
proposta subsequente.
9.12.
Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante
será declarado vencedor.
10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1.
A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02
(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
10.1.1.
ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
10.2.
A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
10.2.1.
Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
10.3.
Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos
e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
10.3.1.
Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso,
prevalecerão estes últimos.
10.4.
A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um
resultado, sob pena de desclassificação.
10.5.
A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta
de outro licitante.
10.6.
As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.
11. DOS RECURSOS
11.1.
Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo
de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma
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motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo próprio do sistema.
11.2.
Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
11.2.1.
Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará
as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2.
A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará
a decadência desse direito.
11.2.3.
Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros
três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.3.

O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4.
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.
12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
12.1.

A sessão pública poderá ser reaberta:
12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.

12.2.
Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.
12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com
a fase do procedimento licitatório.
12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no Portal de
compras públicas, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.
13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1.
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos
recursos apresentados.
13.2.
Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
14.1.

Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
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15. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS
15.1.

Não haverá exigência de garantia contratual dos bens fornecidos na presente contratação.

16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (cinco) dias, contados a
partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de
validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital.
16.2. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá
ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s),
durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
16.3. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de
todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a
descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
16.3.1.
Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem
cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da
classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando
o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993;
17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
17.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.
17.2. O adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o
caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
17.2.1.
O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
17.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada,
implica no reconhecimento de que:
17.3.1.
referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
17.3.2.
a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus
anexos;
17.3.3.
a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos
artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos
artigos 79 e 80 da mesma Lei.
17.4. O prazo de vigência da contratação é de até 31 de dezembro de 2022 prorrogável conforme
previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.
17.5.
Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a
vigência do contrato ou da ata de registro de preços.
17.6.
Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a
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esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a
comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.
18. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
18.1.
As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas
no Termo de Referência, anexo a este Edital.
19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
19.1.
Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo
de Referência.
20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
20.1.

As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

21. DO PAGAMENTO
21.1.
As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este
Edital.
22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
22.1.
Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário
que:
22.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
22.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
22.1.3. apresentar documentação falsa;
22.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
22.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;
22.1.6. não mantiver a proposta;
22.1.7. cometer fraude fiscal;
22.1.8. comportar-se de modo inidôneo;
22.2.
As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em
pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido
injustificadamente.
22.3.
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições
de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
22.4.
O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
22.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;
22.4.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;
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22.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;
22.5.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
22.6.
A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
22.7.
Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
22.8.
A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
22.9.
O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente
público.
22.10.
Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Código Civil.
22.11.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
22.12.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
22.13.
As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.
23. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
23.1.
Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor
da proposta do licitante mais bem classificado.
23.2.
A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do
certame em relação ao licitante melhor classificado.
23.3.
Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do
licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual
apresentada durante a fase competitiva.
23.4.
Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações
e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro
cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213.
24. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
24.1.
Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.
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24.2.
A
impugnação
poderá
ser
realizada
por
forma
eletrônica,
pelo
e-mail
licitacaoibirapua@gmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Praça Lourival
Pereira Barros, s/n, Centro, Ibirapuã, Bahia, seção Licitações e contratos.
24.3.
Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da
impugnação.
24.4.

Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

24.5.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital,
licitacaoibirapua@gmail.com.
24.6.
O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado
da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela
elaboração do edital e dos anexos.
24.7.
certame.

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
24.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

24.8.
As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a administração.
25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
25.1.

Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

25.2.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo Pregoeiro.
25.3.
Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília – DF.
25.4.
No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de habilitação e classificação.
25.5.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

25.6.
As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
25.7.
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
25.8.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.
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25.9.
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e
do interesse público.
25.10.
Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
25.11.
O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.ibirapua.ba.gov.br ou
www.portaldecompraspublicas.com.br , e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Praça
Lourival Pereira Barros, s/n, Centro, Ibirapuã, Bahia, nos dias úteis, no horário das 07 horas às 12
horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com
vista franqueada aos interessados.
25.12.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
25.12.1. ANEXO I - Termo de Referência
25.12.2. ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços.
25.12.3. ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato

Ibirapuã, 30 de agosto de 2022.

Calixto Antônio Ribeiro
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO 008-2022 (SRP)
26. DO OBJETO
26.1.
Registro de preços para futura aquisição de equipamentos permanentes, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:
LOTE I
Item

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12

Descrição

Armário de aço com 02 portas com fechadura, estrutura em
aço chapas #26 e #24 , 2 portas com 4 reforços cada1
prateleira fixa e 2 reguláveis a cada 50mm capacidade por
prateleira 20k .medidas 1,60 x 075 x 40 cm
Armário roupeiro de aço 12 portas totalmente montável,
dispensa a utilização de parafusos ,estrutura chapas #24 e #26
(0,60mm e 0,45mm) 12 portas com 1 veneziana para
ventilação e 1 reforço interno por porta ,sistema de
fechamento de varão de 3 pontos, através de pitão para
cadeado capacidade por prateleira 15kg .
Armário roupeiro de aço 16 portas
Arquivo em aço com 02 gavetas para pasta suspensa tamanho
ofício. Porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas,
puxadores com acabamento em pvc nas cores cristal ou
grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento
simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas
em patins de nylon. Acabamento tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a
pó com camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a
240 ºc (na cor cinza cristal) capacidade: de 40 a 50 pastas por
gavetas ou 30 kg Externas:700mmX470mmX670mmin.
Internas:(gavetas): 250mmX390mmX580mm
Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa
tamanho ofício. Porta-etiqueta e puxadores estampados nas
gavetas, puxadores com acabamento em pvc nas cores cristal
ou grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento
simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas
por trilho e correidçastelescópico.acabamentotratado pelo
processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura
eletrostática a pó com camada de 30 a 40 mícrons com
secagem em estufa a 240 ºc (na cor cinza cristal) capacidade:
de 30 a 40 pastas por gavetas ou 25 kgdimensões:alt:
1,34larg: 0,47prof: 0,57 .
Cadeira fixa com assento/encosto confeccionado em
polipropileno (pp) azul de alta resistência pelo sistema de
injeção termoplástica, medindo 470 mm de largura, 400 mm
de profundidade e espessura de 31 mm (na borda) estrutura
preta .
Cadeira fixa sem braço acolchoada pé palito(estofado
azul/branco)
Cadeira plástica sem braço. Especificações Técnicas:
Cadeira monobloco de polipropileno, na cor branca, pesando
2,150kg. / Peso:2.20 kgProfundidade:51.00 cmAltura:43.00
cmLargura:89.00 cm , com capacidade mínima de 150 kg, de
carga.
Cadeira secretária giratória com braço capacidade de
carga: 110kg, largura encosto: 36cm, altura encosto: 28cm
profundidade assento: 39cm, largura assento: 43cm, altura
máxima em relação ao chão: 50cm, altura mínima em relação
ao chão: 40cm.
Estante de aço com 06 bandejas com reforço
Estante de aço pequena c/ 03 bandejas com reforço
Longarina 3 lugares termoplástica - Longarina

Marca

Unidade

Quant.

Und

30

Und

5

Und

3

Und

7

Und

20

Und

40

Und

30

Und

100

Und

30

Und
Und
Und

100
6
10

Valor Unit.

Valor Total
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13

polipropileno 03 lugares.Assentos e encostos confeccionados
em polipropileno de alta resistência pelo sistema de injeção
Barra
tubular
metálica
3 lugares
30×50
mm
preta.termoplástica.Pés
tubulares
metálicos
com
sapatas.Suportes do assento e encosto metálicos em tubo
oblongo de 16×30 mm com espessura de 1,2 mm e travessas
metálicas.
Mesa de computador, teclado retratil, gaveteiro fixo, 2
gavetas de 1,50x0,60x0,74, com suporte CPU

Und

10

14

Mesa de escritório s/ gaveta 0,90 x 0,60. Tampo: 15mm
Pé: chapa de Aço #20 (0,90mm) Almofadas em MDP-BP:
15mm ,Sapatas niveladorasPintura eletrostática

Und

10

15

Mesa escritório em L c/ gaveta – formado por 01 mesa de
1,20 x 0,60 ,01 mesa de 0,90 x 0,90 , 01 conexão , 01 pé para
sustentar a conexão com 02 gavetas na cor cinza.

Und

10

Und

05

Und

25

Und
Und

05
5

Unidade

Quant.

UNID.

5

UNID.
UNID.

5
5

UNID.

5

UNID.

3

UNID.

5

Unid.

2

16

17
18
19

Mesa
p/
reunião
redonda
diâmetro
1,5M(8
lugares)Almofadas em MDP-BP
Mesa para escritório 1,20 c/ gaveteiro - Tampo: 15mmPé:
chapa de Aço #20 (0,90mm) ,Almofadas em MDP-BP: 15mm
, Sapatas niveladoras ,Pintura eletrostática - Dimensões
(AltxLargxProf): 740 x 1200 x 60 mm com 02 gavetas
Mesa quadrada de plástico 4 lugares
Suporte para CPU confeccionado em MDFna cor Cinza
VALOR PARA O LOTE I

LOTE II
Item

01

02
03

04

05

06

07

Descrição
Armário para cozinha 6 portas 3 gavetas - Quantidade de
Portas: 6 portas. Quantidade de Gavetas: 3 Gaveta. Quantidade
de Prateleiras: 4 Prateleiras. Estrutura: de Aço. Revestimento:
Pintura eletrostática a pó. Puxadores: em ABS. Especificações
Técnicas. Profundidade: 45 cm. Peso: 47,640 Kg. Largura: 105
cm. Altura: 181,5 cm
Armário suspenso em aço para cozinha 2 portas
Armário suspenso em aço para cozinha 3 portas
Balcão para cozinha 3 portas, Balcão em aço 1,20 mts com
pintura eletrostática a pó, puxadores em acrílico, pé reguláveis
e gavetas plásticas com corrediças metálicas. Dimensões:
altura: 91 cm largura: 120 cm profundidade: 52 cm peso: 23.41
kg
Cama Box solteiro – Ortopédica Espuma - 88x188x43cm
Classificação Solteiro / Densidade D-28. Estrutura do Colchão
Ortopédico. Revestimento do Colchão Viscose, Poliéster.
Modelo de Box Box. Outros Recursos / Mais Informações
Estrutura Ortopédica
Mesa com seis lugares e cadeiras - 01 Base mesa com
estrutura em aço (pés e travessas) 01 Tampo em Granito cinza,
por ser natural, o este pode apresentar pequenas variações de
cor. 06 Cadeiras em aço, no sistema de assento em ""X"", que
proporciona maior resistencia a peso, encosto com tubo de 1¼ e
assento estofado com espuma e curvim. Tratamento das peças
metálicas: Banhos químicos por imersão em 6 estágios (trata a
parede interna e externa do tubo preparando a superfície para
receber a pintura) - maior proteção contra corrosão e ferrugem
aumentando sua durabilidade. Revestimento com pintura
eletrostática a pó com resina epóxi poliéster Branco com mais
resistência e brilho. Montagem: Estrutura com encaixes
precisos através em furos, parafusos allen arrebites, que
aumentam a estabilidade e rigidez do móvel.
Paneleiro de aço para cozinha 6 portas

Marca

Valor Unit.

Valor Total
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08

09

Mesa de cozinha tubolar com pedra 4 lugares -01 Base mesa
com estrutura em aço (pés e travessas) 01 Tampo em Granito
cinza, por ser natural, o este pode apresentar pequenas
variações de cor. 04 Cadeiras em aço, no sistema de assento em
""X"", que proporciona maior resistencia a peso, encosto com
tubo de 1¼ e assento estofado com espuma e
curvim. Tratamento das peças metálicas: Banhos químicos por
imersão em 6 estágios (trata a parede interna e externa do tubo
preparando a superfície para receber a pintura) - maior proteção
contra corrosão e ferrugem aumentando sua
durabilidade. Revestimento com pintura eletrostática a pó com
resina epóxi poliéster Branco com mais resistência e brilho.
Montagem: Estrutura com encaixes precisos através em furos,
parafusos allen arrebites, que aumentam a estabilidade e rigidez
do móvel.
Suporte de Uso Em Cozinha; Em Tampo e Base de Apoio Em
Mdf, Com Estrutura Em Tubo de Aco; Revestido Em Ambas
As Faces Em Laminado Melaminico Escuro; Na Cor Tabaco
(tampo e Base); para Uso Como Suporte de Bebedouro Em
Galao de 20litros e Galao Reserva; Contem Rodizios Em Gel
Com Freio; Sem Regulagem; Medindo (83x39x35)cm (axlxp)
Aproximadamente; Com Capacidade de No Minimo 50kg;
VALOR PARA O LOTE II

1

UNID.

10

Unidade

Quant.

UNID

15

Unid.

10

UNID

1

UNID

5

Unid.

05

Unid.

10

Unid.

03

Unid.

2

Unid.

2

Unid.

4

LOTE III
Item
01

02

03
04
05
06
07
08

09

10

Descrição
Aparelho telefônico sem fio alcance interno 50m alcance
externo 100m/ identificador de chamada/ cahamada em
cobferencia / chamada em espera/ registro de chamadas - 15
atendidas/20 não atendidas/15 efetuadas.
Bebedouro de coluna para galão capacidade para 20 copos de
água gelada por hora, com temperatura de 4° à 14°c ajuste de
temperatura (botão termostato externo)serpentina externa,
facilitando a limpeza da cuba ,gabinete em chapa de aço carbono
pintado ou aço inox que garantem maior durabilidade ,separador
eficiente: água natural e gelada não se misturam ,pingadeira
removível que facilita a limpeza e permite encher garrafas
sistema de refrigeração a gás ecológico que não agride o meio
ambiente ,gela até 96 litros de água por dia
Bebedouro industrial c/ 1 toneiras, 25 litros, material aço inox,
220v filtro de carvão ativado
Bebedouro industrial c/ 2 toneiras, 100 litros, material aço inox,
220v filtro de carvão ativado,boia interna
Bebedouro p/ bancada (galão). Tensão: 220V. Potência: 75W.
Dimensões: 290 x 390 x 300
Exaustor de cozinha 30 cm 220 wats MEDIDAS. Comprimento
33 cm. Altura 26 cm e Largura 23 cm
Fogão agás de 5 Bocas com acendimento Automático Voltagem
220V Capacidade do Forno 101.0l .Prateleiras do Forno 1
Deslizante Forno
com Luz Interna Tipo de gás GLP
Fogão Industrial 2 Bocas Alto Com Pé E Com Registro.
Largura: 530 mmcomprimento: 280 Mm. Altura: 675 Mm
Fogão industrial 2 bocas com Forno Estrutura: Aço Carbono,
com pintura epóxiperfil: 30x30cm. Quantidade de Bocas: 2
unidades Queimadores: 1 Simples 1 Duplo. Pressão: Baixa
Pressão. Dimensões Internas do Forno(axlxp): 31x51x35cm.
Altura: 82cm. Largura: 72cm. Profundidade: 55cm
Fogão Industrial 4 bocas s/ forno Mesa em cantoneira sae 1020
1/8" x 3/4" em pintura a pó eletrostática, com base
fosfatizada.Grelha reforçada em ferro fundido 30x30 com 6
pontas.Gás baixa pressão. Bandeja coletora em chapa
galvanizada. Isolamento térmico em lã de rocha. Controle da
chama do forno no varão. 4 bocas(2 bocas simples e 2 bocas
duplas)em ferro fundido, fixados por encaixe. Consumo
queimadores simples: 0,170 kg/h.Consumo forno: 0,265 kg/h.

Marca

Valor Unit.

Valor Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ
ESTADO DA BAHIA

11

12
13
14

15
16

17

18

19

20

21

22

23

24

Fogão Industrial 4 bocas c/ fornoEstrutura reforçada com
acabamento em pintura a pó eletrostática, com base
fosfatizada.Mesa em cantoneira sae 1020 1/8" x 3/4" em pintura
a pó eletrostática, com base fosfatizada. Grelha reforçada em
ferro fundido 30x30 com 6 pontas. Gás baixa pressão.Bandeja
coletora em chapa galvanizada. Forno com porta em acabamento
em pintura a pó eletrostática, com base fosfatizada. Forno interno
em chapa de aço galvanizada. Isolamento térmico em lã de
rocha. Controle da chama do forno no varão. 4 bocas(2 bocas
simples e 2 bocas duplas)em ferro fundido, fixados por encaixe.
Consumo queimadores simples: 0,170 kg/h. Consumo forno:
0,265 kg/h.
Fogão industrial 4 bocas com forno, alta rotação, 4 grelhas,
altura:300 mm, largura: 480mm, profundidade 470mm
Fogão industrial a gás com 6 bocas e forno c/ tampa vidro 76
litros - altura 75. Largura 1.59. Comprimento 2.55
Fogão4 Bocas ,Características:Classificação:Mesa: AForno:
CTipo de Gás: GLPPotência elétrica (W): N/APotência (KW):
9,6Pressão do Gás - kPa: 2,8KPa Volume Forno (litros): 56
Forno elétrico 46 litros consumo de energia (kw/h) 1,5. cor
preto/preta. Potência (w) 1500. Capacidade 46 litros. tensão/
voltagem 220 v.
Forno industrial 106l c/ cavalete e visor com 2 grades
Freezer horizontal 2 portas 503l, porta dupla com dupla
vedação, com puxador ergonômico, fechadura e dreno frontal,
isolamento ede poliuretano e variação de temperatura de -18°C a
-22°C e 0°C a +8°C. Chapas interna e externas em aço
galvanizado. 220V
Liquidificador
2
litros
–MaterialCopoSan
Cristal;Corpo,Polipropileno;Lâminas ,Aço inox.Funções Tritura
geloMistura Bate Liquidifica ,900W 220V.Capacidade do copo
Útil 2 litro.Recursos Velocidades 2Botão pulsarLâminas com
ângulos diferenciadosBase antiderrapantePorta-fioTrava de
segurançaTampa com orifício e travamento.Copo Resistente a
choques térmicos, riscos e manchasPossui bico dosador Sem
borracha
Liquidificador industrial 4 litros 220v 800w
Máquina de lavar 13 kg – Automatica’Controles
Eletromecânico. Velocidade de centrifugação (rpm)720 rpm.
Acabamento do cesto Polipropileno. Consumo de água 11,92
l/ciclo. Classificação de eficiência energética A. Cor Branco.
Consumo de Energia A (menos 25% de consumo). Consumo
(kwh) 0,4 kwh. Tensão/Voltagem 220V.
Microondas 20 litros 220V Potencia: 1130w/1150W Cor:
Branco Dimensões: 28,9 x 46,1 x 34,1 Peso:11,4Kg
Refrigerador 1 porta -Tipo de degelo FrostFree ,Controle de
temperatura ,Porta latas ,Pés niveladores ,Capacidade geladeira
253 litros ,Capacidade freezer 47 litros ,Capacidade total de
armazenamento 300 litros Classificação energética A .
Refrigerador 2 portas frostfree-Tipo de degelo: FrostFree
,Quantidade de portas: 2Refrigerador: 215 ,Freezer: 60 ,Total:
275 litrosPrateleiras: 3 prateleiras de vidro Bandejas:
NãoPrateleira Dobrável: NãoTemperatura uniforme: XControle
de temperatura Interno: NA Controle de temperatura Externo:
EletrônicoDreno de Gelo: NAPorta-ovos: 2 x 6 Ovos Pote
Multiuso: NãoGavetas: 1 Gaveta LegumesOrganizador de Frutas
e Legumes: NAIluminação: LEDForma de gelo: 2 x 9 gelosPés:
ReguláveisPorta reversível: NãoPuxadores: 2 Embutidos na
CabeceiraEficiência Energética: AConsumo aprox. de energia
(kWh/mês): 41,2Potência (watts): 160 Lâmpada (watts):
NATENSÃO (V): 127V/60Hz ou 220V/60Hz
Relógio de parede grande Diâmetro: 30Cm Analogico

Unid.

5

UNID

3

UNID

3

Unid.

3

UNID

2

UNID

2

UNID

5

Unid.

10

UNID

10

Unid.

2

Unid.

4

Unid.

2

Unid.

5

Unid.

05

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ
ESTADO DA BAHIA

25

26

27

28

Tanquinho 13 Kg (Semi-automatico) 220V Classificação A.
Filtro de fiapos. Dispenser para sabão em pó. Dispenser de
amaciante. Batedor gigante com 42 cm de diâmetro. 5 programas
com 3 intervalos para molho. Sistema de saída de água
Televisor 42" Resolução: Full HD 1920 x 1080 pixels Receptor
de TV: DTVi, decodificador digital para recepção de TV aberta
com suporte a interatividade PVR Ready: Gravador Pessoal de
Vídeo, grave programas da TV Digital aberta em HD externo
HDMI - ARC: A função ARC permite à TV receber e enviar
sinais de áudio através do cabo HDMI, sem ter que fazer outra
conexão de áudio, quando conectado a um equipamento
compatível com HDMI-ARC OSD: Português, inglês e espanhol
Funções adicionais: Closedcaption, canais favoritos, timer On,
timer Off e sleep timer Bloquear canais: Bloqueio por
classificação indicativa, bloqueia os programas conforme
classificação por idades predeterminadas entre 10, 12, 14, 16 ou
18 anos.EPG: Guia de programação eletrônica, permite
visualizar informações sobre os programas (esse recurso depende
da transmissão pela emissora) LINK: Tecnologia (HDMI-CEC),
com apenas um único toque no controle remoto, controle
diversos aparelhos compatíveis com o Link através da conexão
HDMI Media Player: Você poderá apreciar suas fotos, vídeos,
músicas e textos através das entradas USB Recurso de imagem:
Esporte, normal, suave e usuário. Ajuste da luz de fundo,
temperatura de cor Recursos de áudio: Estéreo/SAP Modo
preferencial de som: Padrão, música, filmes, esportes e usuário,
som surround, autovolume Potência de áudio: 2 X 10W RMS
Conexões: 1 porta LAN: conexão de rede para interatividade
DTVi e internet. USB para conexão de dispositivos USB. Saída
para fone de ouvido ou Áudio Out (L R) Acessórios: 1 controle
remoto, 2 pilhas AAA, kit para montagem do pedestal, 1 cabo P2
? RCA (2 pinos), 1 DongleWifi (PW-DN427-ST) Alimentação:
127-220V ~ 60 Hz Automático Consumo: Stand by: elt;1 W,
médio: 73 WEntrada HDMI 1 e 2 - para conectar à tomada de
um dispositivo com saída HDMI. Entrada de Vídeo
Componente/Composto
(Y/Video).
Entrada
de
áudio
estéreo/mono. Entrada ANT/CABLE - comporta sinais de antena
VHF/UHF (TV Digital) e TV a Cabo analógico. Entrada
Ventilador de parede, aparelho de 127 v/ 220v, com suporte e
acessórios para fixação em parede, com grade protetora de
hélices e presilhas, chave liga e desliga e controle de velocidade,
módulo giratório, modelo 60 cm, grade 600 mm, hélice 505mm,
tensão 17 /220 volts, frequência 60hz, potência 160W, corrente
A, consumo Kmh 0,16, rotação 1410, obs: hélice 3 pás injeta em
polipropileno, controle de velocidade rotativo e grade arame.
Ventilador pedestal, aparelho de 127 v/ 220v, com suporte e
acessórios para fixação em parede, com grade protetora de
hélices e presilhas, chave liga e desliga e controle de velocidade,
módulo giratório, modelo 60 cm, grade 600 mm, hélice 505mm,
tensão 17 /220 volts, frequência 60hz, potência 160W, corrente
A, consumo Kmh 0,16, rotação 1410, obs: hélice 3 pás injeta em
polipropileno, controle de velocidade rotativo e grade arame.

Unid.

7

Unid.

05

Unid.
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Unid.

06

VALOR PARA O LOTE III

26.2.
O prazo de vigência da contratação é de até 31/12/2022 contados da assinatura do contrato,
prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.
27. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
27.1.
Os equipamentos permanentes a serem adquiridos serão utilizados nos diversos órgãos
municipais.
27.2.
Os equipamentos permanentes ofertados deverão apresentar marca e atenderem as normas
técnicas de comercialização, além de apresentar garantia mínima de 3 (três) meses.
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28. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
28.1.
Os equipamentos permanentes são classificados como bens comuns pois podem ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado
29. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.
29.1.
O prazo de entrega dos bens é de 10 (dez) dias corridos, contados da solicitação pelo setor
de compras, no seguinte endereço:
Local

Endereço

Prefeitura Municipal de Ibirapuã – BA

Praça Lourival Pereira Barros, s/n - Centro

29.2.
Os equipamentos permanentes poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem
prejuízo da aplicação das penalidades.
30. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
30.1.

São obrigações da Contratante:
30.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
30.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos com
as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento
definitivo;
30.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
30.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
servidor especialmente designado;
30.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

30.2.
A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.
31. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
31.1.
A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execução do objeto e, ainda:
31.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e
local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota
fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca e prazo de validade;
31.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
31.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
31.1.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
31.1.5. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
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32. DA SUBCONTRATAÇÃO
32.1.

Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

33. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
33.1.
É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na
licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
34. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
34.1.
Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar
e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
34.2.
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas
ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
34.3.
O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.
35. DO PAGAMENTO
35.1.
O pagamento será realizado no prazo máximo de até o dia 15 (quinze) do mês subsequente
do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco,
agência e conta corrente indicados pelo contratado.
35.2.
Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão
contratante atestar a execução do objeto do contrato.
35.3.
A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação
mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
35.4.
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação,
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que
a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
35.5.
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
35.6.
Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta sítios eletrônicos oficiais para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
35.7.
Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a
critério da contratante.
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35.8.
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus
créditos.
35.9.
Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla
defesa.
35.10.
Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até
que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.
35.10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada que apresentar
irregularidade fiscal ou trabalhista, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou
outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela
máxima autoridade da contratante.
35.11.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

35.11.1.
A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

36. DO REAJUSTE
36.1.
Os preços deverão ser fixos e irreajustáveis, no entanto, poderá o contrato sofrer
alterações na forma prevista no artigo 65, da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas posteriores
alterações.
36.2.

O reajuste será realizado por apostilamento.

37. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
37.1.
Não haverá exigência de garantia contratual da execução.
38. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
38.1.
que:

Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada
38.1.1.
Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em
decorrência da contratação;
38.1.2.

Ensejar o retardamento da execução do objeto;

38.1.3.

Falhar ou fraudar na execução do contrato;

38.1.4.

Comportar-se de modo inidôneo;

38.1.5.

Cometer fraude fiscal;

38.2.
Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à
CONTRATADA as seguintes sanções:
38.2.1.
Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem
prejuízos significativos para a Contratante;

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPUÃ
ESTADO DA BAHIA

38.2.2.
Multa moratória de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 05 (cinco) dias;
38.2.3.
Multa compensatória de 20 % (vinte por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecução total do objeto;
38.2.4.
Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual
do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
38.2.5.
Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos;
38.2.6.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
38.3.
Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:
38.3.1.
tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
38.3.2.

tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

38.3.3.
demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.
38.4.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto
na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
38.5.
As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a
serem pagos.
38.5.1.
Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente.
38.6.
Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, a Prefeitura Municipal de Ibirapuã poderá cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Código Civil.
38.7.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
38.8.
Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
38.9.
A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
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38.10.
O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
39. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.
39.1.
O custo estimado da contratação tem caráter sigiloso e será tornado público apenas e
imediatamente após o encerramento do envio de lances, conforme § 1º e § 2º do artigo 15 da lei
10024/2019.
40. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
40.1.
As despesas decorrentes da Contratação do objeto deste pregão correrão por conta
das Dotações Orçamentárias do Exercício de 2022.
Ibirapuã, 30 de agosto de 2022.

Geovana Silva Azevedo Correia
Pregoeira

Elis Regina Gomes Barbosa
Apoio

Julidiane Késsia dos Santos Souza
Apoio
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ANEXO II
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO 008-2022 (SRP)
O MUNICÍPIO DE IBIRAPUÃ, Estado da Bahia, através da sua Prefeitura Municipal inscrita
no CNPJ nº 14.210.389/0001-04, localizada na Praça Lourival Pereira Barros, S/N, Centro, CEP 45.940000, legalmente representado por seu prefeito, o Sr. CALIXTO ANTÔNIO RIBEIRO, brasileiro, casado,
empresário, portador do RG. nº M 370.215 e CPF nº 098.080.196-68, residente na Fazenda Monte Alto,
Zona Rural, neste município, doravante denominado MUNICÍPIO, e a empresa ..........................., CNPJ nº
..............., sediada na Rua .........................., neste ato representado pelo Sr. .........................., RG...........
CPF.............,aqui denominado PROPONENTE FORNECEDOR nos termos do artigo 15 da Lei
8.666/93, Lei Federal 10.520/02, Decreto Municipal nº 053/2013 de 10 de setembro, e demais normas
aplicáveis, considerando o resultado da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO PARA
REGISTRO DE PREÇOS Nº 008-2022, conforme consta do processo administrativo próprio, firmam a
presente Ata de Registro de Preços, em conformidade com as disposições da Lei nº 10.520/2002 e
8.666/93 naquilo que couber, e mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E VALOR
Através da presente ata ficam registrados os preços para futura aquisição de equipamentos permanentes:
LOTE I
Item

1

2

3

4

5

6

Descrição

Armário de aço com 02 portas com fechadura, estrutura em
aço chapas #26 e #24 , 2 portas com 4 reforços cada1
prateleira fixa e 2 reguláveis a cada 50mm capacidade por
prateleira 20k .medidas 1,60 x 075 x 40 cm
Armário roupeiro de aço 12 portas totalmente montável,
dispensa a utilização de parafusos ,estrutura chapas #24 e #26
(0,60mm e 0,45mm) 12 portas com 1 veneziana para
ventilação e 1 reforço interno por porta ,sistema de
fechamento de varão de 3 pontos, através de pitão para
cadeado capacidade por prateleira 15kg .
Armário roupeiro de aço 16 portas
Arquivo em aço com 02 gavetas para pasta suspensa tamanho
ofício. Porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas,
puxadores com acabamento em pvc nas cores cristal ou
grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento
simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas
em patins de nylon. Acabamento tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a
pó com camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a
240 ºc (na cor cinza cristal) capacidade: de 40 a 50 pastas por
gavetas ou 30 kg Externas:700mmX470mmX670mmin.
Internas:(gavetas): 250mmX390mmX580mm
Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa
tamanho ofício. Porta-etiqueta e puxadores estampados nas
gavetas, puxadores com acabamento em pvc nas cores cristal
ou grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento
simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas
por trilho e correidçastelescópico.acabamentotratado pelo
processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura
eletrostática a pó com camada de 30 a 40 mícrons com
secagem em estufa a 240 ºc (na cor cinza cristal) capacidade:
de 30 a 40 pastas por gavetas ou 25 kgdimensões:alt:
1,34larg: 0,47prof: 0,57 .
Cadeira fixa com assento/encosto confeccionado em
polipropileno (pp) azul de alta resistência pelo sistema de
injeção termoplástica, medindo 470 mm de largura, 400 mm
de profundidade e espessura de 31 mm (na borda) estrutura
preta .

Marca

Unidade

Quant.

Und

30

Und

5

Und

3

Und

7

Und

20

Und

40

Valor Unit.

Valor Total
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7

8

9

10
11

12

13
14

15
16

17
18
19

Cadeira fixa sem braço acolchoada pé palito(estofado
azul/branco)
Cadeira plástica sem braço. Especificações Técnicas:
Cadeira monobloco de polipropileno, na cor branca, pesando
2,150kg. / Peso:2.20 kgProfundidade:51.00 cmAltura:43.00
cmLargura:89.00 cm , com capacidade mínima de 150 kg, de
carga.
Cadeira secretária giratória com braço capacidade de
carga: 110kg, largura encosto: 36cm, altura encosto: 28cm
profundidade assento: 39cm, largura assento: 43cm, altura
máxima em relação ao chão: 50cm, altura mínima em relação
ao chão: 40cm.
Estante de aço com 06 bandejas com reforço
Estante de aço pequena c/ 03 bandejas com reforço
Longarina 3 lugares termoplástica - Longarina
polipropileno 03 lugares.Assentos e encostos confeccionados
em polipropileno de alta resistência pelo sistema de injeção
Barra
tubular
metálica
3 lugares
30×50
mm
preta.termoplástica.Pés
tubulares
metálicos
com
sapatas.Suportes do assento e encosto metálicos em tubo
oblongo de 16×30 mm com espessura de 1,2 mm e travessas
metálicas.
Mesa de computador, teclado retratil, gaveteiro fixo, 2
gavetas de 1,50x0,60x0,74, com suporte CPU
Mesa de escritório s/ gaveta 0,90 x 0,60. Tampo: 15mm
Pé: chapa de Aço #20 (0,90mm) Almofadas em MDP-BP:
15mm ,Sapatas niveladoras Pintura eletrostática
Mesa escritório em L c/ gaveta – formado por 01 mesa de
1,20 x 0,60 ,01 mesa de 0,90 x 0,90 , 01 conexão , 01 pé para
sustentar a conexão com 02 gavetas na cor cinza.
Mesa
p/
reunião
redonda
diâmetro
1,5M(8
lugares)Almofadas em MDP-BP
Mesa para escritório 1,20 c/ gaveteiro - Tampo: 15mmPé:
chapa de Aço #20 (0,90mm) ,Almofadas em MDP-BP: 15mm
, Sapatas niveladoras ,Pintura eletrostática - Dimensões
(AltxLargxProf): 740 x 1200 x 60 mm com 02 gavetas
Mesa quadrada de plástico 4 lugares
Suporte para CPU confeccionado em MDFna cor Cinza

Und

30

Und

100

Und

30

Und
Und

100
6

Und

10

Und

10

Und

10

Und

10

Und

05

Und

25

Und
Und

05
5

Unidade

Quant.

UNID.

5

UNID.
UNID.

5
5

UNID.

5

UNID.

3

VALOR PARA O LOTE I

LOTE II
Item

01

02
03

04

05

Descrição
Armário para cozinha 6 portas 3 gavetas - Quantidade de
Portas: 6 portas. Quantidade de Gavetas: 3 Gaveta. Quantidade
de Prateleiras: 4 Prateleiras. Estrutura: de Aço. Revestimento:
Pintura eletrostática a pó. Puxadores: em ABS. Especificações
Técnicas. Profundidade: 45 cm. Peso: 47,640 Kg. Largura: 105
cm. Altura: 181,5 cm
Armário suspenso em aço para cozinha 2 portas
Armário suspenso em aço para cozinha 3 portas
Balcão para cozinha 3 portas, Balcão em aço 1,20 mts com
pintura eletrostática a pó, puxadores em acrílico, pé reguláveis
e gavetas plásticas com corrediças metálicas. Dimensões:
altura: 91 cm largura: 120 cm profundidade: 52 cm peso: 23.41
kg
Cama Box solteiro – Ortopédica Espuma - 88x188x43cm
Classificação Solteiro / Densidade D-28. Estrutura do Colchão
Ortopédico. Revestimento do Colchão Viscose, Poliéster.
Modelo de Box Box. Outros Recursos / Mais Informações
Estrutura Ortopédica

Marca

Valor Unit.

Valor Total
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06

07

08

09

Mesa com seis lugares e cadeiras - 01 Base mesa com
estrutura em aço (pés e travessas) 01 Tampo em Granito cinza,
por ser natural, o este pode apresentar pequenas variações de
cor. 06 Cadeiras em aço, no sistema de assento em ""X"", que
proporciona maior resistencia a peso, encosto com tubo de 1¼ e
assento estofado com espuma e curvim. Tratamento das peças
metálicas: Banhos químicos por imersão em 6 estágios (trata a
parede interna e externa do tubo preparando a superfície para
receber a pintura) - maior proteção contra corrosão e ferrugem
aumentando sua durabilidade. Revestimento com pintura
eletrostática a pó com resina epóxi poliéster Branco com mais
resistência e brilho. Montagem: Estrutura com encaixes
precisos através em furos, parafusos allen arrebites, que
aumentam a estabilidade e rigidez do móvel.
Paneleiro de aço para cozinha 6 portas
Mesa de cozinha tubolar com pedra 4 lugares -01 Base mesa
com estrutura em aço (pés e travessas) 01 Tampo em Granito
cinza, por ser natural, o este pode apresentar pequenas
variações de cor. 04 Cadeiras em aço, no sistema de assento em
""X"", que proporciona maior resistencia a peso, encosto com
tubo de 1¼ e assento estofado com espuma e
curvim. Tratamento das peças metálicas: Banhos químicos por
imersão em 6 estágios (trata a parede interna e externa do tubo
preparando a superfície para receber a pintura) - maior proteção
contra
corrosão
e
ferrugem
aumentando
sua
durabilidade. Revestimento com pintura eletrostática a pó com
resina epóxi poliéster Branco com mais resistência e brilho.
Montagem: Estrutura com encaixes precisos através em furos,
parafusos allen arrebites, que aumentam a estabilidade e rigidez
do móvel.
Suporte de Uso Em Cozinha; Em Tampo e Base de Apoio Em
Mdf, Com Estrutura Em Tubo de Aco; Revestido Em Ambas
As Faces Em Laminado Melaminico Escuro; Na Cor Tabaco
(tampo e Base); para Uso Como Suporte de Bebedouro Em
Galao de 20litros e Galao Reserva; Contem Rodizios Em Gel
Com Freio; Sem Regulagem; Medindo (83x39x35)cm (axlxp)
Aproximadamente; Com Capacidade de No Minimo 50kg;
VALOR PARA O LOTE II
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LOTE III
Item
01

02

03
04
05
06
07

Descrição
Aparelho telefônico sem fio alcance interno 50m alcance
externo 100m/ identificador de chamada/ cahamada em
cobferencia / chamada em espera/ registro de chamadas - 15
atendidas/20 não atendidas/15 efetuadas.
Bebedouro de coluna para galão capacidade para 20 copos de
água gelada por hora, com temperatura de 4° à 14°c ajuste de
temperatura (botão termostato externo)serpentina externa,
facilitando a limpeza da cuba ,gabinete em chapa de aço carbono
pintado ou aço inox que garantem maior durabilidade ,separador
eficiente: água natural e gelada não se misturam ,pingadeira
removível que facilita a limpeza e permite encher garrafas
sistema de refrigeração a gás ecológico que não agride o meio
ambiente ,gela até 96 litros de água por dia
Bebedouro industrial c/ 1 toneiras, 25 litros, material aço inox,
220v filtro de carvão ativado
Bebedouro industrial c/ 2 toneiras, 100 litros, material aço inox,
220v filtro de carvão ativado,boia interna
Bebedouro p/ bancada (galão). Tensão: 220V. Potência: 75W.
Dimensões: 290 x 390 x 300
Exaustor de cozinha 30 cm 220 wats MEDIDAS. Comprimento
33 cm. Altura 26 cm e Largura 23 cm
Fogão agás de 5 Bocas com acendimento Automático Voltagem
220V Capacidade do Forno 101.0l .Prateleiras do Forno 1
Deslizante Forno
com Luz Interna Tipo de gás GLP

Marca

Valor Unit.

Valor Total
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Fogão Industrial 2 Bocas Alto Com Pé E Com Registro.
Largura: 530 mmcomprimento: 280 Mm. Altura: 675 Mm
Fogão industrial 2 bocas com Forno Estrutura: Aço Carbono,
com pintura epóxiperfil: 30x30cm. Quantidade de Bocas: 2
unidades Queimadores: 1 Simples 1 Duplo. Pressão: Baixa
Pressão. Dimensões Internas do Forno(axlxp): 31x51x35cm.
Altura: 82cm. Largura: 72cm. Profundidade: 55cm
Fogão Industrial 4 bocas s/ forno Mesa em cantoneira sae 1020
1/8" x 3/4" em pintura a pó eletrostática, com base
fosfatizada.Grelha reforçada em ferro fundido 30x30 com 6
pontas.Gás baixa pressão. Bandeja coletora em chapa
galvanizada. Isolamento térmico em lã de rocha. Controle da
chama do forno no varão. 4 bocas(2 bocas simples e 2 bocas
duplas)em ferro fundido, fixados por encaixe. Consumo
queimadores simples: 0,170 kg/h.Consumo forno: 0,265 kg/h.
Fogão Industrial 4 bocas c/ forno Estrutura reforçada com
acabamento em pintura a pó eletrostática, com base
fosfatizada.Mesa em cantoneira sae 1020 1/8" x 3/4" em pintura
a pó eletrostática, com base fosfatizada. Grelha reforçada em
ferro fundido 30x30 com 6 pontas. Gás baixa pressão.Bandeja
coletora em chapa galvanizada. Forno com porta em acabamento
em pintura a pó eletrostática, com base fosfatizada. Forno interno
em chapa de aço galvanizada. Isolamento térmico em lã de
rocha. Controle da chama do forno no varão. 4 bocas(2 bocas
simples e 2 bocas duplas)em ferro fundido, fixados por encaixe.
Consumo queimadores simples: 0,170 kg/h. Consumo forno:
0,265 kg/h.
Fogão industrial 4 bocas com forno, alta rotação, 4 grelhas,
altura:300 mm, largura: 480mm, profundidade 470mm
Fogão industrial a gás com 6 bocas e forno c/ tampa vidro 76
litros - altura 75. Largura 1.59. Comprimento 2.55
Fogão4 Bocas ,Características:Classificação:Mesa: AForno:
CTipo de Gás: GLPPotência elétrica (W): N/APotência (KW):
9,6Pressão do Gás - kPa: 2,8KPa Volume Forno (litros): 56
Forno elétrico 46 litros consumo de energia (kw/h) 1,5. cor
preto/preta. Potência (w) 1500. Capacidade 46 litros. tensão/
voltagem 220 v.
Forno industrial 106l c/ cavalete e visor com 2 grades
Freezer horizontal 2 portas 503l, porta dupla com dupla
vedação, com puxador ergonômico, fechadura e dreno frontal,
isolamento ede poliuretano e variação de temperatura de -18°C a
-22°C e 0°C a +8°C. Chapas interna e externas em aço
galvanizado. 220V
Liquidificador
2
litros
–MaterialCopoSan
Cristal;Corpo,Polipropileno;Lâminas ,Aço inox.Funções Tritura
geloMistura Bate Liquidifica ,900W 220V.Capacidade do copo
Útil 2 litro.Recursos Velocidades 2Botão pulsarLâminas com
ângulos diferenciadosBase antiderrapantePorta-fioTrava de
segurançaTampa com orifício e travamento.Copo Resistente a
choques térmicos, riscos e manchasPossui bico dosador Sem
borracha
Liquidificador industrial 4 litros 220v 800w
Máquina de lavar 13 kg – Automatica’Controles
Eletromecânico. Velocidade de centrifugação (rpm)720 rpm.
Acabamento do cesto Polipropileno. Consumo de água 11,92
l/ciclo. Classificação de eficiência energética A. Cor Branco.
Consumo de Energia A (menos 25% de consumo). Consumo
(kwh) 0,4 kwh. Tensão/Voltagem 220V.
Microondas 20 litros 220V Potencia: 1130w/1150W Cor:
Branco Dimensões: 28,9 x 46,1 x 34,1 Peso:11,4Kg
Refrigerador 1 porta -Tipo de degelo FrostFree ,Controle de
temperatura ,Porta latas ,Pés niveladores ,Capacidade geladeira
253 litros ,Capacidade freezer 47 litros ,Capacidade total de
armazenamento 300 litros Classificação energética A .
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Refrigerador 2 portas frostfree-Tipo de degelo: FrostFree
,Quantidade de portas: 2Refrigerador: 215 ,Freezer: 60 ,Total:
275 litrosPrateleiras: 3 prateleiras de vidro Bandejas:
NãoPrateleira Dobrável: NãoTemperatura uniforme: XControle
de temperatura Interno: NA Controle de temperatura Externo:
EletrônicoDreno de Gelo: NAPorta-ovos: 2 x 6 Ovos Pote
Multiuso: NãoGavetas: 1 Gaveta LegumesOrganizador de Frutas
e Legumes: NAIluminação: LEDForma de gelo: 2 x 9 gelosPés:
ReguláveisPorta reversível: NãoPuxadores: 2 Embutidos na
CabeceiraEficiência Energética: AConsumo aprox. de energia
(kWh/mês): 41,2Potência (watts): 160 Lâmpada (watts):
NATENSÃO (V): 127V/60Hz ou 220V/60Hz
Relógio de parede grande Diâmetro: 30Cm Analogico
Tanquinho 13 Kg (Semi-automatico) 220V Classificação A.
Filtro de fiapos. Dispenser para sabão em pó. Dispenser de
amaciante. Batedor gigante com 42 cm de diâmetro. 5 programas
com 3 intervalos para molho. Sistema de saída de água
Televisor 42" Resolução: Full HD 1920 x 1080 pixels Receptor
de TV: DTVi, decodificador digital para recepção de TV aberta
com suporte a interatividade PVR Ready: Gravador Pessoal de
Vídeo, grave programas da TV Digital aberta em HD externo
HDMI - ARC: A função ARC permite à TV receber e enviar
sinais de áudio através do cabo HDMI, sem ter que fazer outra
conexão de áudio, quando conectado a um equipamento
compatível com HDMI-ARC OSD: Português, inglês e espanhol
Funções adicionais: Closedcaption, canais favoritos, timer On,
timer Off e sleep timer Bloquear canais: Bloqueio por
classificação indicativa, bloqueia os programas conforme
classificação por idades predeterminadas entre 10, 12, 14, 16 ou
18 anos.EPG: Guia de programação eletrônica, permite
visualizar informações sobre os programas (esse recurso depende
da transmissão pela emissora) LINK: Tecnologia (HDMI-CEC),
com apenas um único toque no controle remoto, controle
diversos aparelhos compatíveis com o Link através da conexão
HDMI Media Player: Você poderá apreciar suas fotos, vídeos,
músicas e textos através das entradas USB Recurso de imagem:
Esporte, normal, suave e usuário. Ajuste da luz de fundo,
temperatura de cor Recursos de áudio: Estéreo/SAP Modo
preferencial de som: Padrão, música, filmes, esportes e usuário,
som surround, autovolume Potência de áudio: 2 X 10W RMS
Conexões: 1 porta LAN: conexão de rede para interatividade
DTVi e internet. USB para conexão de dispositivos USB. Saída
para fone de ouvido ou Áudio Out (L R) Acessórios: 1 controle
remoto, 2 pilhas AAA, kit para montagem do pedestal, 1 cabo P2
? RCA (2 pinos), 1 DongleWifi (PW-DN427-ST) Alimentação:
127-220V ~ 60 Hz Automático Consumo: Stand by: elt;1 W,
médio: 73 WEntrada HDMI 1 e 2 - para conectar à tomada de
um dispositivo com saída HDMI. Entrada de Vídeo
Componente/Composto
(Y/Video).
Entrada
de
áudio
estéreo/mono. Entrada ANT/CABLE - comporta sinais de antena
VHF/UHF (TV Digital) e TV a Cabo analógico. Entrada
Ventilador de parede, aparelho de 127 v/ 220v, com suporte e
acessórios para fixação em parede, com grade protetora de
hélices e presilhas, chave liga e desliga e controle de velocidade,
módulo giratório, modelo 60 cm, grade 600 mm, hélice 505mm,
tensão 17 /220 volts, frequência 60hz, potência 160W, corrente
A, consumo Kmh 0,16, rotação 1410, obs: hélice 3 pás injeta em
polipropileno, controle de velocidade rotativo e grade arame.
Ventilador pedestal, aparelho de 127 v/ 220v, com suporte e
acessórios para fixação em parede, com grade protetora de
hélices e presilhas, chave liga e desliga e controle de velocidade,
módulo giratório, modelo 60 cm, grade 600 mm, hélice 505mm,
tensão 17 /220 volts, frequência 60hz, potência 160W, corrente
A, consumo Kmh 0,16, rotação 1410, obs: hélice 3 pás injeta em
polipropileno, controle de velocidade rotativo e grade arame.
VALOR PARA O LOTE III
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Valor para o Lote I, R$ .................. (...............); Valor para o Lote II, R$ .................. (...............); Valor
para o Lote III, R$ .................. (...............).
Os equipamentos permanentes constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridos
pelo município.
Quando adquiridas, serão fornecidas pela(s) empresa(s) acima identificadas mediante emissão e
recebimento pela promitente fornecedora(s) da NOTA DE EMPENHO, de acordo com o disposto na
presente Ata e no edital que a originou, sendo o seu fornecimento parcelado de acordo com
necessidades do Município.
A empresa detentora desta Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos de
fornecimento efetuados durante a sua vigência.
CLÁUSULA SEGUNDA - VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
A PRESENTE Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses contados a partir de sua
assinatura podendo ser prorrogada de acordo com previsão legal e legislação pertinente.
Nos termos do artigo 15, § 4º da Lei 8.666/93, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de
Preços o município não será obrigado a aquisição exclusivamente por seu intermédio dos seus produtos,
podendo utilizar outros meios de aquisição desde que permitidos em lei, sem que deste fato caiba
recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora.
O cancelamento do Registro de Preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas abaixo:
- Recusa de fornecer o objeto adjudicado no todo ou em parte, alem de 15 (quinze) dias corridos após o
prazo estabelecido neste edital.
- Ocorrer falência ou dissolução da sociedade.
- Transferir no todo ou em parte o objeto registrado e seu fornecimento.
CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento referente ao fornecimento dos materiais constantes desta Ata de Registro de Preços será
efetuado mensalmente até o dia 15 (quinze) do mês subsequente a entrega e conferencia das quantidades
solicitadas.
Para pagamento a empresa deverá apresentar a respectiva Nota Fiscal nos moldes exigidos na legislação
pertinente, de acordo com o descrito na Nota de Empenho dos produtos fornecidos, devendo ser emitido
em nome do Município ou Fundo Municipal, contendo o número do empenho correspondente.
Além da Nota Fiscal e ou fatura dos produtos entregues a empresa deverá apresentar e manter
atualizados durante a validade do registro, os seguintes documentos:
- Prova de regularidade para com a previdência social através da apresentação da CND – Certidão
Negativa de Débito expedida pela Receita Federal, dentro de seu período de validade.
- Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia Tempo de Serviço através da apresentação do
CRS – Certificado de Regularidade de Situação, expedida pela Caixa Econômica Federal, dentro da
validade.
- Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente juntamente
com a parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem a aplicação da penalidade.
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- Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata de Registro de Preços enquanto pendente de
liquidação de quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento de valores ou correção monetária.
CLÁUSULA QUARTA - PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS
- O prazo de entrega dos produtos será de 10 (dez) dias corridos a partir da emissão da nota de empenho
e solicitação de abastecimento/fornecimento pela autoridade competente designada para tal fim.
- Nos preços registrados pelo proponente já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de
transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou
indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste fornecimento.
- Caso o objeto solicitado não esteja de acordo com as especificações exigidas, o responsável pela
solicitação lavrará termo circunstanciado do fato, devendo ser encaminhado à autoridade superior, sob
pena de responsabilidade.
- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da detentora da ata pela perfeita
execução do empenho, ficando a mesma obrigada a substituir no todo ou em parte o objeto empenhado
se a qualquer tempo se verifiquem vícios ou incorreções.
CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES
Do Município solicitante:
- Atestar o recebimento definitivo dos materiais solicitados;
- Aplicar à promitente fornecedora as penalidades cabíveis quando for o caso;
- Prestar toda e qualquer informação ao promitente vencedor por esta solicitada, necessária ao perfeito
fornecimento solicitado;
- Efetuar os pagamentos no prazo avençado após a entrega e conferencia das respectivas notas fiscais;
- Notificar formalmente a empresa promitente e autoridade superior qualquer irregularidade no
fornecimento dos produtos registrados, para aplicação de eventual sanção.
Da promitente fornecedora:
- Fornecer o objeto deste Registro de Preços nos valores e especificações contidas no edital e proposta.
- Arcar sob sua responsabilidade os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou
quaisquer outros decorrentes da execução deste Registro de Preços, isentando o município de qualquer
responsabilidade no tocante a vinculo empregatício ou obrigações previdenciárias no caso de
reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes do fornecimento ou de
qualquer tipo de demanda.
- A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas necessárias para o fornecimento
do objeto da presente ata com perfeição e acuidade e dentro das normas necessárias de segurança.
- Assumir e se responsabilizar por quaisquer danos materiais e ou pessoais causados ao município ou a
terceiros provocados por seus empregados ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas as
providências necessárias para o seu ressarcimento no prazo de 48 horas.
- Deverão ser prestados todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo município para o perfeito
fornecimento dos combustíveis e derivados.
- Manter durante toda a validade do Registro de Preços, as mesmas condições fiscais de habilitação.
- Aceitar nas mesmas condições iniciais os acréscimos ou supressões que fizerem necessários no
quantitativo estimado do objeto registrado até o limite de até 25% (vinte e cinco por cento) das
quantidades estimadas.
CLÁUSULA SEXTA - PENALIDADES
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Pelo inadimplemento das obrigações na condição de vencedor do Registro de Preços as empresas
estarão sujeitos as seguintes penalidades:
- Deixar de apresentar a documentação exigida: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo período de até 02 anos, e multa de 10% do valor estimado de fornecimento.
- Deixar de manter a proposta (recusa injustificada de fornecer): suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo período de até 02 anos, e multa de 10% do valor estimado de
fornecimento.
- Executar o fornecimento com irregularidades, passíveis de correção e sem prejuízo ao resultado:
Advertência.
- Inexecução total ou parcial do fornecimento: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo período de até 02 anos, e multa de 10% do valor estimado de fornecimento.
A empresa detentora do registro de preços responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de
paralisações do fornecimento de Combustíveis, salvo na ocorrência de força maior, apurados na forma
da legislação vigente, e quando comunicado no prazo de 48h (quarenta e oito horas).
CLÁUSULA SETIMA - REAJUSTAMENTO DE PEÇOS
Os preços que vierem a constar da Ata de Registro de Preços poderão ser revistos quando provocado por
escrito de ambas as partes, nos termos da legislação em vigor conforme artigo 65 letra “d” da Lei
8.666/93.
Fica assegurada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajuste de valores em
face da superveniência de normas federais aplicáveis ou de alteração dos preços praticados, com a
finalidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença, não podendo ser superiores aos
preços de mercado.
A Administração municipal poderá na vigência do Registro de Preços solicitar a redução dos preços
registrados, garantida a prévia defesa da detentora da Ata, e conformidade com os parâmetros de
pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provoquem a redução dos preços,
sendo que o novo preço ajustado será valido a partir da assinatura do termo de realinhamento de preços.
CLÁUSULA OITAVA – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito pela Administração quando:
- A detentora não cumprir as obrigações dela constantes.
- A detentora não acatar qualquer nota de empenho no prazo estabelecido e a Administração não aceitar
sua justificativa.
- Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e a detentora não aceitar
revisão dos mesmos.
- Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do fornecimento decorrente do Registro de
preços, se assim for decidido pela administração com observância das disposições legais.
- Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela administração.
- A comunicação do cancelamento dos preços registrados será feita por correspondência atestando seu
recebimento e juntando-se o comprovante ao processo administrativo da ata de Registro de Preços.
- Pela detentora do Registro de Preços mediante solicitação escrita, comprovando estar impossibilitado
de cumprir as exigências desta ata, devidamente aceito e aprovado pela administração sob pena de
aplicação de multas e sanções administrativas, caso não aceite as razões do pedido.
CLÁUSULA NONA - UNIDADES REQUISITANTES
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O recurso orçamentário para fazer frente às futuras aquisições decorrentes da presente Ata de Registro
de Preços, serão alocados quando da emissão da(s) Nota(s) de Empenho(s).
CLÁUSULA DECIMA - DISPOSIÇÕES FINAIS
Integra esta Ata o edital de Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 008-2022, e a Proposta da
empresa ........................, classificado em primeiro lugar no certame.
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 8.666/93 e 10.520/02 além das demais normas
aplicáveis, elegendo o foro da comarca de Ibirapuã como único competente para dirimir quaisquer
dúvidas ou ações oriundas desta Ata de Registro de Preços.
E por estarem justos e pactuados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, para que produzam seus efeitos legais e jurídicos.

Ibirapuã... de ......... de 2022.

Calixto Antonio Ribeiro
Prefeito Municipal

EMPRESA DETENTORA DA ATA

Testemunha:__________________

Testemunha:_________________
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ANEXO III
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO 008-2022 (SRP)
Termo de contrato nº ......-2022 por Pregão
Eletrônico nº 008-2022 (SRP), objetivando o
fornecimento de Equipamentos permanentes,
que entre si celebram a Prefeitura Municipal
de Ibirapuã e a empresa ...............................,
conforme segue.

O MUNICÍPIO DE IBIRAPUÃ, Estado da Bahia, através da Prefeitura Municipal de Ibirapuã inscrita no CNPJ nº
14.210.389/0001-04, localizada na Praça Lourival Pereira Barros, S/N, Centro, CEP 45.940-000, legalmente
representado por seu prefeito, o Sr. CALIXTO ANTÔNIO RIBEIRO, brasileiro, casado, empresário, portador do RG.
nº M 370.215 e CPF nº 098.080.196-68, residente na Fazenda Monte Alto, Zona Rural, Ibirapuã, neste município,
doravante denominado CONTRATANTE e a empresa ................................., firma estabelecida à ............................. nº
......... , bairro, .... cidade de ........... - Bahia, inscrita no CNPJ nº ........................, aqui representada por .................., CPF
nº .............., doravante denominada CONTRATADA, neste ato firmam o presente contrato de fornecimento, de acordo
com a Leis 8.666/93, 10.520/02, o Edital de Pregão Eletrônico nº 008-2022 (SRP) e as cláusulas e condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de Equipamentos permanentes, conforme segue:
LOTE I
Item

1

2

3

4

5

6

Descrição

Armário de aço com 02 portas com fechadura, estrutura em
aço chapas #26 e #24 , 2 portas com 4 reforços cada1
prateleira fixa e 2 reguláveis a cada 50mm capacidade por
prateleira 20k .medidas 1,60 x 075 x 40 cm
Armário roupeiro de aço 12 portas totalmente montável,
dispensa a utilização de parafusos ,estrutura chapas #24 e #26
(0,60mm e 0,45mm) 12 portas com 1 veneziana para
ventilação e 1 reforço interno por porta ,sistema de
fechamento de varão de 3 pontos, através de pitão para
cadeado capacidade por prateleira 15kg .
Armário roupeiro de aço 16 portas
Arquivo em aço com 02 gavetas para pasta suspensa tamanho
ofício. Porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas,
puxadores com acabamento em pvc nas cores cristal ou
grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento
simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas
em patins de nylon. Acabamento tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a
pó com camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a
240 ºc (na cor cinza cristal) capacidade: de 40 a 50 pastas por
gavetas ou 30 kg Externas:700mmX470mmX670mmin.
Internas:(gavetas): 250mmX390mmX580mm
Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa
tamanho ofício. Porta-etiqueta e puxadores estampados nas
gavetas, puxadores com acabamento em pvc nas cores cristal
ou grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento
simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas
por trilho e correidçastelescópico.acabamentotratado pelo
processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura
eletrostática a pó com camada de 30 a 40 mícrons com
secagem em estufa a 240 ºc (na cor cinza cristal) capacidade:
de 30 a 40 pastas por gavetas ou 25 kgdimensões:alt:
1,34larg: 0,47prof: 0,57 .
Cadeira fixa com assento/encosto confeccionado em
polipropileno (pp) azul de alta resistência pelo sistema de
injeção termoplástica, medindo 470 mm de largura, 400 mm
de profundidade e espessura de 31 mm (na borda) estrutura
preta .

Marca

Unidade

Quant.

Und

30

Und

5

Und

3

Und

7

Und

20

Und

40

Valor Unit.

Valor Total
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7

8

9

10
11

12

13

Cadeira fixa sem braço acolchoada pé palito(estofado
azul/branco)
Cadeira plástica sem braço. Especificações Técnicas:
Cadeira monobloco de polipropileno, na cor branca, pesando
2,150kg. / Peso:2.20 kgProfundidade:51.00 cmAltura:43.00
cmLargura:89.00 cm , com capacidade mínima de 150 kg, de
carga.
Cadeira secretária giratória com braço capacidade de
carga: 110kg, largura encosto: 36cm, altura encosto: 28cm
profundidade assento: 39cm, largura assento: 43cm, altura
máxima em relação ao chão: 50cm, altura mínima em relação
ao chão: 40cm.
Estante de aço com 06 bandejas com reforço
Estante de aço pequena c/ 03 bandejas com reforço
Longarina 3 lugares termoplástica - Longarina
polipropileno 03 lugares.Assentos e encostos confeccionados
em polipropileno de alta resistência pelo sistema de injeção
Barra
tubular
metálica
3 lugares
30×50
mm
preta.termoplástica.Pés
tubulares
metálicos
com
sapatas.Suportes do assento e encosto metálicos em tubo
oblongo de 16×30 mm com espessura de 1,2 mm e travessas
metálicas.
Mesa de computador, teclado retratil, gaveteiro fixo, 2
gavetas de 1,50x0,60x0,74, com suporte CPU

Und

30

Und

100

Und

30

Und
Und

100
6

Und

10

Und

10

14

Mesa de escritório s/ gaveta 0,90 x 0,60. Tampo: 15mm
Pé: chapa de Aço #20 (0,90mm) Almofadas em MDP-BP:
15mm ,Sapatas niveladorasPintura eletrostática

Und

10

15

Mesa escritório em L c/ gaveta – formado por 01 mesa de
1,20 x 0,60 ,01 mesa de 0,90 x 0,90 , 01 conexão , 01 pé para
sustentar a conexão com 02 gavetas na cor cinza.

Und

10

Und

05

Und

25

Und
Und

05
5

Unidade

Quant.

UNID.

5

UNID.
UNID.

5
5

UNID.

5

UNID.

3

16

17
18
19

Mesa
p/
reunião
redonda
diâmetro
1,5M(8
lugares)Almofadas em MDP-BP
Mesa para escritório 1,20 c/ gaveteiro - Tampo: 15mmPé:
chapa de Aço #20 (0,90mm) ,Almofadas em MDP-BP: 15mm
, Sapatas niveladoras ,Pintura eletrostática - Dimensões
(AltxLargxProf): 740 x 1200 x 60 mm com 02 gavetas
Mesa quadrada de plástico 4 lugares
Suporte para CPU confeccionado em MDFna cor Cinza
VALOR PARA O LOTE I

LOTE II
Item

01

02
03

04

05

Descrição
Armário para cozinha 6 portas 3 gavetas - Quantidade de
Portas: 6 portas. Quantidade de Gavetas: 3 Gaveta. Quantidade
de Prateleiras: 4 Prateleiras. Estrutura: de Aço. Revestimento:
Pintura eletrostática a pó. Puxadores: em ABS. Especificações
Técnicas. Profundidade: 45 cm. Peso: 47,640 Kg. Largura: 105
cm. Altura: 181,5 cm
Armário suspenso em aço para cozinha 2 portas
Armário suspenso em aço para cozinha 3 portas
Balcão para cozinha 3 portas, Balcão em aço 1,20 mts com
pintura eletrostática a pó, puxadores em acrílico, pé reguláveis
e gavetas plásticas com corrediças metálicas. Dimensões:
altura: 91 cm largura: 120 cm profundidade: 52 cm peso: 23.41
kg
Cama Box solteiro – Ortopédica Espuma - 88x188x43cm
Classificação Solteiro / Densidade D-28. Estrutura do Colchão
Ortopédico. Revestimento do Colchão Viscose, Poliéster.
Modelo de Box Box. Outros Recursos / Mais Informações
Estrutura Ortopédica

Marca

Valor Unit.

Valor Total
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07

08

09

Mesa com seis lugares e cadeiras - 01 Base mesa com
estrutura em aço (pés e travessas) 01 Tampo em Granito cinza,
por ser natural, o este pode apresentar pequenas variações de
cor. 06 Cadeiras em aço, no sistema de assento em ""X"", que
proporciona maior resistencia a peso, encosto com tubo de 1¼ e
assento estofado com espuma e curvim. Tratamento das peças
metálicas: Banhos químicos por imersão em 6 estágios (trata a
parede interna e externa do tubo preparando a superfície para
receber a pintura) - maior proteção contra corrosão e ferrugem
aumentando sua durabilidade. Revestimento com pintura
eletrostática a pó com resina epóxi poliéster Branco com mais
resistência e brilho. Montagem: Estrutura com encaixes
precisos através em furos, parafusos allen arrebites, que
aumentam a estabilidade e rigidez do móvel.
Paneleiro de aço para cozinha 6 portas
Mesa de cozinha tubolar com pedra 4 lugares -01 Base mesa
com estrutura em aço (pés e travessas) 01 Tampo em Granito
cinza, por ser natural, o este pode apresentar pequenas
variações de cor. 04 Cadeiras em aço, no sistema de assento em
""X"", que proporciona maior resistencia a peso, encosto com
tubo de 1¼ e assento estofado com espuma e
curvim. Tratamento das peças metálicas: Banhos químicos por
imersão em 6 estágios (trata a parede interna e externa do tubo
preparando a superfície para receber a pintura) - maior proteção
contra corrosão e ferrugem aumentando sua
durabilidade. Revestimento com pintura eletrostática a pó com
resina epóxi poliéster Branco com mais resistência e brilho.
Montagem: Estrutura com encaixes precisos através em furos,
parafusos allen arrebites, que aumentam a estabilidade e rigidez
do móvel.
Suporte de Uso Em Cozinha; Em Tampo e Base de Apoio Em
Mdf, Com Estrutura Em Tubo de Aco; Revestido Em Ambas
As Faces Em Laminado Melaminico Escuro; Na Cor Tabaco
(tampo e Base); para Uso Como Suporte de Bebedouro Em
Galao de 20litros e Galao Reserva; Contem Rodizios Em Gel
Com Freio; Sem Regulagem; Medindo (83x39x35)cm (axlxp)
Aproximadamente; Com Capacidade de No Minimo 50kg;
VALOR PARA O LOTE II

UNID.

5

Unid.

2

1

UNID.

10

Unidade

Quant.

UNID

15

Unid.

10

UNID

1

UNID

5

Unid.

05

Unid.

10

Unid.

03

LOTE III
Item
01

02

03
04
05
06
07

Descrição
Aparelho telefônico sem fio alcance interno 50m alcance
externo 100m/ identificador de chamada/ cahamada em
cobferencia / chamada em espera/ registro de chamadas - 15
atendidas/20 não atendidas/15 efetuadas.
Bebedouro de coluna para galão capacidade para 20 copos de
água gelada por hora, com temperatura de 4° à 14°c ajuste de
temperatura (botão termostato externo)serpentina externa,
facilitando a limpeza da cuba ,gabinete em chapa de aço carbono
pintado ou aço inox que garantem maior durabilidade ,separador
eficiente: água natural e gelada não se misturam ,pingadeira
removível que facilita a limpeza e permite encher garrafas
sistema de refrigeração a gás ecológico que não agride o meio
ambiente ,gela até 96 litros de água por dia
Bebedouro industrial c/ 1 toneiras, 25 litros, material aço inox,
220v filtro de carvão ativado
Bebedouro industrial c/ 2 toneiras, 100 litros, material aço inox,
220v filtro de carvão ativado,boia interna
Bebedouro p/ bancada (galão). Tensão: 220V. Potência: 75W.
Dimensões: 290 x 390 x 300
Exaustor de cozinha 30 cm 220 wats MEDIDAS. Comprimento
33 cm. Altura 26 cm e Largura 23 cm
Fogão agás de 5 Bocas com acendimento Automático Voltagem
220V Capacidade do Forno 101.0l .Prateleiras do Forno 1
Deslizante Forno
com Luz Interna Tipo de gás GLP

Marca

Valor Unit.

Valor Total
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12
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15
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18

19

20

21

22

Fogão Industrial 2 Bocas Alto Com Pé E Com Registro.
Largura: 530 mmcomprimento: 280 Mm. Altura: 675 Mm
Fogão industrial 2 bocas com Forno Estrutura: Aço Carbono,
com pintura epóxiperfil: 30x30cm. Quantidade de Bocas: 2
unidades Queimadores: 1 Simples 1 Duplo. Pressão: Baixa
Pressão. Dimensões Internas do Forno(axlxp): 31x51x35cm.
Altura: 82cm. Largura: 72cm. Profundidade: 55cm
Fogão Industrial 4 bocas s/ forno Mesa em cantoneira sae 1020
1/8" x 3/4" em pintura a pó eletrostática, com base
fosfatizada.Grelha reforçada em ferro fundido 30x30 com 6
pontas.Gás baixa pressão. Bandeja coletora em chapa
galvanizada. Isolamento térmico em lã de rocha. Controle da
chama do forno no varão. 4 bocas(2 bocas simples e 2 bocas
duplas)em ferro fundido, fixados por encaixe. Consumo
queimadores simples: 0,170 kg/h.Consumo forno: 0,265 kg/h.
Fogão Industrial 4 bocas c/ fornoEstrutura reforçada com
acabamento em pintura a pó eletrostática, com base
fosfatizada.Mesa em cantoneira sae 1020 1/8" x 3/4" em pintura
a pó eletrostática, com base fosfatizada. Grelha reforçada em
ferro fundido 30x30 com 6 pontas. Gás baixa pressão.Bandeja
coletora em chapa galvanizada. Forno com porta em acabamento
em pintura a pó eletrostática, com base fosfatizada. Forno interno
em chapa de aço galvanizada. Isolamento térmico em lã de
rocha. Controle da chama do forno no varão. 4 bocas(2 bocas
simples e 2 bocas duplas)em ferro fundido, fixados por encaixe.
Consumo queimadores simples: 0,170 kg/h. Consumo forno:
0,265 kg/h.
Fogão industrial 4 bocas com forno, alta rotação, 4 grelhas,
altura:300 mm, largura: 480mm, profundidade 470mm
Fogão industrial a gás com 6 bocas e forno c/ tampa vidro 76
litros - altura 75. Largura 1.59. Comprimento 2.55
Fogão4 Bocas ,Características:Classificação:Mesa: AForno:
CTipo de Gás: GLPPotência elétrica (W): N/APotência (KW):
9,6Pressão do Gás - kPa: 2,8KPa Volume Forno (litros): 56
Forno elétrico 46 litros consumo de energia (kw/h) 1,5. cor
preto/preta. Potência (w) 1500. Capacidade 46 litros. tensão/
voltagem 220 v.
Forno industrial 106l c/ cavalete e visor com 2 grades
Freezer horizontal 2 portas 503l, porta dupla com dupla
vedação, com puxador ergonômico, fechadura e dreno frontal,
isolamento ede poliuretano e variação de temperatura de -18°C a
-22°C e 0°C a +8°C. Chapas interna e externas em aço
galvanizado. 220V
Liquidificador
2
litros
–MaterialCopoSan
Cristal;Corpo,Polipropileno;Lâminas ,Aço inox.Funções Tritura
geloMistura Bate Liquidifica ,900W 220V.Capacidade do copo
Útil 2 litro.Recursos Velocidades 2Botão pulsarLâminas com
ângulos diferenciadosBase antiderrapantePorta-fioTrava de
segurançaTampa com orifício e travamento.Copo Resistente a
choques térmicos, riscos e manchasPossui bico dosador Sem
borracha
Liquidificador industrial 4 litros 220v 800w
Máquina de lavar 13 kg – Automatica’Controles
Eletromecânico. Velocidade de centrifugação (rpm)720 rpm.
Acabamento do cesto Polipropileno. Consumo de água 11,92
l/ciclo. Classificação de eficiência energética A. Cor Branco.
Consumo de Energia A (menos 25% de consumo). Consumo
(kwh) 0,4 kwh. Tensão/Voltagem 220V.
Microondas 20 litros 220V Potencia: 1130w/1150W Cor:
Branco Dimensões: 28,9 x 46,1 x 34,1 Peso:11,4Kg
Refrigerador 1 porta -Tipo de degelo FrostFree ,Controle de
temperatura ,Porta latas ,Pés niveladores ,Capacidade geladeira
253 litros ,Capacidade freezer 47 litros ,Capacidade total de
armazenamento 300 litros Classificação energética A .
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24
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Refrigerador 2 portas frostfree-Tipo de degelo: FrostFree
,Quantidade de portas: 2Refrigerador: 215 ,Freezer: 60 ,Total:
275 litrosPrateleiras: 3 prateleiras de vidro Bandejas:
NãoPrateleira Dobrável: NãoTemperatura uniforme: XControle
de temperatura Interno: NA Controle de temperatura Externo:
EletrônicoDreno de Gelo: NAPorta-ovos: 2 x 6 Ovos Pote
Multiuso: NãoGavetas: 1 Gaveta LegumesOrganizador de Frutas
e Legumes: NAIluminação: LEDForma de gelo: 2 x 9 gelosPés:
ReguláveisPorta reversível: NãoPuxadores: 2 Embutidos na
CabeceiraEficiência Energética: AConsumo aprox. de energia
(kWh/mês): 41,2Potência (watts): 160 Lâmpada (watts):
NATENSÃO (V): 127V/60Hz ou 220V/60Hz
Relógio de parede grande Diâmetro: 30Cm Analogico
Tanquinho 13 Kg (Semi-automatico) 220V Classificação A.
Filtro de fiapos. Dispenser para sabão em pó. Dispenser de
amaciante. Batedor gigante com 42 cm de diâmetro. 5 programas
com 3 intervalos para molho. Sistema de saída de água
Televisor 42" Resolução: Full HD 1920 x 1080 pixels Receptor
de TV: DTVi, decodificador digital para recepção de TV aberta
com suporte a interatividade PVR Ready: Gravador Pessoal de
Vídeo, grave programas da TV Digital aberta em HD externo
HDMI - ARC: A função ARC permite à TV receber e enviar
sinais de áudio através do cabo HDMI, sem ter que fazer outra
conexão de áudio, quando conectado a um equipamento
compatível com HDMI-ARC OSD: Português, inglês e espanhol
Funções adicionais: Closedcaption, canais favoritos, timer On,
timer Off e sleep timer Bloquear canais: Bloqueio por
classificação indicativa, bloqueia os programas conforme
classificação por idades predeterminadas entre 10, 12, 14, 16 ou
18 anos.EPG: Guia de programação eletrônica, permite
visualizar informações sobre os programas (esse recurso depende
da transmissão pela emissora) LINK: Tecnologia (HDMI-CEC),
com apenas um único toque no controle remoto, controle
diversos aparelhos compatíveis com o Link através da conexão
HDMI Media Player: Você poderá apreciar suas fotos, vídeos,
músicas e textos através das entradas USB Recurso de imagem:
Esporte, normal, suave e usuário. Ajuste da luz de fundo,
temperatura de cor Recursos de áudio: Estéreo/SAP Modo
preferencial de som: Padrão, música, filmes, esportes e usuário,
som surround, autovolume Potência de áudio: 2 X 10W RMS
Conexões: 1 porta LAN: conexão de rede para interatividade
DTVi e internet. USB para conexão de dispositivos USB. Saída
para fone de ouvido ou Áudio Out (L R) Acessórios: 1 controle
remoto, 2 pilhas AAA, kit para montagem do pedestal, 1 cabo P2
? RCA (2 pinos), 1 DongleWifi (PW-DN427-ST) Alimentação:
127-220V ~ 60 Hz Automático Consumo: Stand by: elt;1 W,
médio: 73 WEntrada HDMI 1 e 2 - para conectar à tomada de
um dispositivo com saída HDMI. Entrada de Vídeo
Componente/Composto
(Y/Video).
Entrada
de
áudio
estéreo/mono. Entrada ANT/CABLE - comporta sinais de antena
VHF/UHF (TV Digital) e TV a Cabo analógico. Entrada
Ventilador de parede, aparelho de 127 v/ 220v, com suporte e
acessórios para fixação em parede, com grade protetora de
hélices e presilhas, chave liga e desliga e controle de velocidade,
módulo giratório, modelo 60 cm, grade 600 mm, hélice 505mm,
tensão 17 /220 volts, frequência 60hz, potência 160W, corrente
A, consumo Kmh 0,16, rotação 1410, obs: hélice 3 pás injeta em
polipropileno, controle de velocidade rotativo e grade arame.
Ventilador pedestal, aparelho de 127 v/ 220v, com suporte e
acessórios para fixação em parede, com grade protetora de
hélices e presilhas, chave liga e desliga e controle de velocidade,
módulo giratório, modelo 60 cm, grade 600 mm, hélice 505mm,
tensão 17 /220 volts, frequência 60hz, potência 160W, corrente
A, consumo Kmh 0,16, rotação 1410, obs: hélice 3 pás injeta em
polipropileno, controle de velocidade rotativo e grade arame.
VALOR PARA O LOTE III
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CLÁUSULA SEGUNDA:
O valor global deste contrato é estimado em R$ ......... (..........................), correspondendo ao fornecimento
total dos produtos, conforme proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 008-2022 (SRP) que passa a fazer parte
integrante deste contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA:
Os preços deverão ser fixos e irreajustáveis, no entanto, poderá o presente contrato sofrer alterações na forma
prevista no artigo 65, da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas posteriores alterações.
CLÁUSULA QUARTA:
O pagamento será efetuado até o dia 15(quinze) do mês subsequente à emissão da nota fiscal mediante
a apresentação das autorizações de fornecimento e da documentação necessária a sua liquidação, alem da
apresentação de:
Comprovante de inexistência de débito de contribuição junto à Receita Federal;
Comprovante de inexistência de débito de contribuição junto ao Estado da sede;
Comprovante de inexistência de débito de contribuição junto ao município da sede;
Comprovante de inexistência de débito de contribuição Trabalhista;
Comprovante de inexistência de débito de contribuição do FGTS.
CLÁUSULA QUINTA:
O prazo de validade deste contrato será até 31 de dezembro de 2022, com termo inicial na data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos ou aditivado quando esgotar as quantidades dos
materiais nele descrito e nos limites estabelecidos em lei.
CLÁUSULA SEXTA:
As despesas decorrentes da Contratação do objeto deste pregão correrão por conta das Dotações
Orçamentárias do Exercício, sendo alocados quando da emissão da(s) Nota(s) de Empenho(s).
CLÁUSULA SÉTIMA:
Fica dispensada qualquer garantia para assegurar a execução deste contrato;
CLÁUSULA OITAVA:
Constituem responsabilidades das partes:
I – A CONTRATADA se responsabilizará pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento constante deste contrato.
II – A CONTRATADA se responsabilizará pelo pagamento de todos os impostos, taxas e outros encargos
que decorrerem em razão deste Contrato, inclusive contribuições previdenciárias;
III – A CONTRATADA ficará sujeita a uma multa moratória no valor de 0,5% do valor do Contrato, por
cada inadimplência a ela imputável, que será aplicada em até 10% (dez por cento) do valor total do Contrato;
IV – O valor da multa será descontado no respectivo valor da fatura ainda pendente de pagamento;
V – A CONTRATADA pagará multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do Contrato no caso de sua
inexecução total ou parcial;
VI – A CONTRATADA obriga-se a fornecer os materiais objeto deste contrato respeitando as normas legais
de higiene e limpeza, prezando sempre pela boa qualidade e prazo de validade dos produtos;
VII – O CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento objeto do fornecimento no prazo estabelecido,
obedecendo a disponibilidade financeira da Prefeitura;
VIII – O CONTRATANTE obriga-se a encaminhar todas as solicitações de fornecimento com a devida
antecedência estabelecida para o perfeito funcionamento deste contrato.
IX - A CONTRATADA tem a obrigação de manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação. O não cumprimento implicará na retenção de pagamento referente ao material já adquirido.
CLÁUSULA NONA:
Constituem motivos para rescisão deste Contrato os seguintes:
I – O não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas deste Contrato;
II – A lentidão na execução do fornecimento dos materiais, motivando o atraso na execução do mesmo;
III – A paralisação do fornecimento dos materiais, sem justa causa e sem prévia comunicação ao Município;
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IV – A decretação de falência da CONTRATADA;
V – A dissolução da sociedade;
VI – O atraso no pagamento das parcelas previstas neste Contrato, sem que haja culpa da CONTRATADA;
VII – Os motivos previstos nos arts. 77 e 78 da Lei n.º 8.666/93, caso em que acarretará as consequências
previstas no artigo 80 dessa mesma Lei, a qual regerá este Contrato;
VIII – A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, impeditiva da execução do contrato.
IX – Amigável por acordo entre as partes e conveniência para a administração.
CLÁUSULA DÉCIMA:
Fica este contrato vinculado ao Processo de Licitação Pregão Eletrônico Nº 008-2022 (SRP), dele
fazendo parte independente de transcrição.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:
A execução do presente contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor designado pela
CONTRATANTE, com autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e
fiscalização da execução contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PENALIDADES
A empresa vencedora do certame responderá administrativamente pela qualidade e eficiência da execução integral
do contrato.
§1º A verificação, durante a realização do contrato, de quaisquer falhas que importem em prejuízo à Administração
ou terceiros, serão consideradas como inexecução parcial do contrato.
§2º Será a empresa responsabilizada administrativamente por falhas ou erros na execução do contrato que vierem a
acarretar prejuízos ao MUNICIPIO DE IBIRAPUÃ, sem exclusão da responsabilidade criminal e civil por danos
morais ou físicos a terceiros, nos termos da Lei.
§3º Com fundamento nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita, no caso de atraso
injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem
prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
I - advertência;
II - multa sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial,
cujos percentuais estão definidos neste instrumento convocatório;
III - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração,
pelo prazo de até 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir o Município de Ibirapuã-BA pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
§4º As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de advertência, suspensão
temporária do direito de participar de licitação com a Administração e impedimento de licitar e contratar com a
Administração e poderão ser descontadas do pagamento a ser efetuado.
§5º Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de contratar com a Administração, além de multa de
10% (dez por cento) do valor do contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei.
§6º A 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 descumprimento total da obrigação, inclusive no de
recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro
de 10 (dez) dias 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 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
subsequente ao trigésimo.
§7º A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais
sanções previstas na lei.
§8º 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.
§9º A sanção de multa não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada da
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
§10 Será advertido verbalmente o licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento da sessão, podendo a
autoridade competente determinar a sua retirada do recinto, caso persista na conduta faltosa.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:
Fica eleito o Foro da Comarca de Ibirapuã para solucionar qualquer dúvida decorrente deste Contrato,
renunciando a qualquer outra por mais privilegiava que for.
Assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor,
juntamente com as testemunhas abaixo, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Ibirapuã, ....... de ......... de 2022.

Calixto Antônio Ribeiro
Prefeito Municipal

Contratado
CNPJ nº .............................

TESTEMUNHAS:
__________________________

____________________________

