
A í6> *

Prefcítuia de Sto Detidirio

CPL

"VxíSs^

Assintttura da Pro^oaira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO DESIDÊRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N" 13.655.436/0001-60

5.13. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007,
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor
individual - MEl, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006.

m

5.14. Não poderão participar desta licitação os interessados:
5.14.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na

forma da legislação vigente;
5.14.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
5.14.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
5.14.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;
5.14.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo

de dissolução ou liquidação;

5.14.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa
condição (Acórdão n" 746/2014-TCU-Plenário).

5.15 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida
ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou
através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br.

6.1. 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.
6.1.1. As empresas que desejarem participar do Pregão deverão enviar a proposta com a
descrição do objeto ofertado e preço, eletronicamente, concomitantemente com os
dociunentos de habilitação exigidos no edital, até o dia e horário e no endereço eletrônico
indicados no preâmbulo deste Edital, ou no primeiro dia útil subsequente, na hipótese de
não haver expediente nessa data, devendo todos os campos do formulário disponibilizado
ser preenchidos, observando as orientações contidas no mencionado endereço.
6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

6.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
docxunentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006.
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6.4. Incumbirá ao Ilcitante 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.

6.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
6.6. 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.
6.7. 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.

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:
7.1.1. valor unitário e total do item;

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

7.1.4. Fabricante;

7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, tiaballiistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente no fornecimento do bem;

7.3.1. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, caso o previsto inicialmente em sua proposta não
seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n® 8.666, de 1993.
7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta irdcial, 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.
7.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentação.
7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência
de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.
7.7. O descumprimento das regras supramencionadas pela Admirüstração por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o
devido processo legal, gerar as seguintes conseqüências: assinatura de prazo para a adoção
das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao
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pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por
sobrepreço na execução do contrato.

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. A partir do horário previsto no Sistema e informado neste Edital, terá início a
sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas.
7.2.1. 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.

7.2.2. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema,
acompanhado 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 oslicitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes classificados deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.
7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor do item.
7.5.2. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero.

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 de 10 (dez) por cento.

m

Praça Emerson Barbosa, n® 01, Centro. CEP: 47.820-000.
Telefax: (77)3623-2145



S. - w

Prefailura do SSo Dotidério

CPL

A»tin«tura da Pregooira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO- ESTADO DA BAHIA

CNPJ N° 13.655.436/0001-60
7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante poderá variar conforme o
pregão e objeto licitado, quando o pregoeiro definir uma margem de lance para esse lote.
7.10. .

7.11. 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.
7.12. 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.
7.13. 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.
7.14. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão

púbHca encerrar-se-á automaticamente.
7.15. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema,
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio
da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.
7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.18. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
"aberto e fechado", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com
lance final e fechado.

7.19. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após
esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o

^  qual será automaticamente encerrada a recepção de lances
7.20. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento
superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será
sigüoso até o encerramento deste prazo.
7.20.1. Não havendo pelo menos três ofèrtas nas condições definidas neste item, poderão os
autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

7.21. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os
lances segundo a ordem crescente de valores.
7.21.1. Não havendo lemce final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens

anteriores, haverá o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo
de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
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7.21.2. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinicio da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado
atender às exigências de habilitação
7.22. 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.

7.23. 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 quati-o horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes,
no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
7.24. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido
neste Edital e seus anexos

7.25. Caso o Hcitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
7.26. 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.
7.27. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será
aquele previsto no art. 3°, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos serviços:
7.27.1. prestados por empresas brasileiras;
7.27.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;
7.27.3. 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.
7.28. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas ou os lances empatados.
7.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá

^  encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
melhor preço, para que seja obtida mellior proposta, vedada a negociação em condições
diferentes das previstas neste Edital.
7.29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
7.29.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (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.
7.29.3.. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
7.30. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento
da proposta.

; 1-

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
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máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto
no parágrafo único do art. 7° e no § 9° do art. 26 do Decreto n.° 10.024/2019.

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior
ao preço máximo fixado (Acórdão n° 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço
manifestamente inexequível.
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação
não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações
de propriedade do próprio licitante, para os quais ele remmcie a parcela ou à totalidade da
remuneração.

^  8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibüidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios
que fundamentam a suspeita;
8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de duas horas,
sob pena de não aceitação da proposta.
8.6. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro.
8.6.1. 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, encaminliados 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 propostaT
8.6.2. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a
padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos
subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente
amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 03 (três)
dias úteis contados da solicitação.
8.6.2.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de
realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a
todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

8.6.2.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no
sistema.

8.6.2.3. Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade:
8.6.2.3.1. Itens (....): ;
8.6.2.3.2. Itens (J): ....;
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8.6.2.4. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações
previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.
8.6.2.5. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em)
aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segrmdo
classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a
verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.
8.6.2.6. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como
protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela
análise, não gerando direito a ressarcimento.
8.6.2.7. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues

^  deverão ser recoUiidas pelos licitantes no prazo de 03 (três) dias, após o qual poderão ser
descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.
8.6.2.8. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as
condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos
em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for
8.7. O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto
não atender aos regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis,
não poderá usufi'uir da aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades
cabíveis.

8.7.1. Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas
serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência.
8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova
data e horário para a sua continuidade.
8.10. 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.
8.10.1. 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.
8.10.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
8.11. 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 n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.

8.12. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
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detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:
a) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tiibimal de Contas da União
(https:/ / certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)
b) A consulta aos cadash-os será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jmídica da
qual seja sócio majoritário.

^  9.2. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
9.4.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
9.4.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
9.5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta
de condição de participação.
9.6. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-
se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.7. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos Ücitantes será verificada
por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à
regularidade fiscal, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o
disposto na Instrução Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018.;
9.7.1. interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP

^  n° 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no
cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das
propostas.

9.7.2. É dever do licitante atuaÜzar previamente as comprovações constantes do SICAF para
que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto
com a apresentação da proposta, a respectiva docmnentação atualizada.
9.7.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a
consulta aos sítios elebônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr
êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3°, do Decreto 10.024, de
2019.

9.8. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob
pena de inabilitação.
9.9. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em
relação à integridade do documento digital.
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9.10. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.
9.11. Se o licitante for a matiiz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se

o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.

9.11.1. Serão aceitos registi"os de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralização do recolhimento dessas contribuições.
9.12. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação.

9.13.1. 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 docximento
comprobatório de seus administradores;
9.13.2. 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;
9.13.3. 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;

9.13.4. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em
funcionamento no País;
9.13.5. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva, nacional ou salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem

^  lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízos à Administração ou não impedirem a exata
compreensão de seu conteúdo.

9.14.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
9.14.2. 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 n° 1.751, de 02/10/2014, do
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.14.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
9.14.4. 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 n°
5.452, de 1° de maio de 1943;
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9.14.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual;
9.14.6. prova de regularidade com a Fazenda Mimicipal do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
9.14.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos mimicipais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da
Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

Wgl)MEÍFÍCACÃO ECONÕMICO-EINANCEIEÍA:- - -t

^  9.15.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
9.15.2. balanço patilmonial 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;

9.15.2.1. 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;

9.15.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
9.15.2.3. Os Hcitantes deverão apresentar, com base nas informações disponibilizadas no
balanço patrimonial, os índices que medem a situação financeira da empresa (Liquidez
Geral, Liquidez Corrente e Grau de Endividamento), apurados por meios das seguintes
fórmulas;

a) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)
ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

b) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)
ILC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

c) GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL (GEG)
GEG = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo.

Ativo Total

OBSi: Os valores mínimos para tais indicadores deverão ser:
>  Compras e Serviços:
•  ILG maior ou igual a 0,8;
•  ILC maior ou igual a 0,8;
•  GEG menor ou igual a 0,5.
OBS2: É obrigatória a apresentação de todos os índices solicitados no item 7.5.4 (ÍNDICE
DE LIQUIDEZ GERAL (ILG), ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) E GRAU DE
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ENDIVIDAMENTO GERAL (GEG), obterão classificação econômico-financeira relativa ao
Balanço Patrimonial, as empresas que apresentarem pelo menos dois dos três indicadores
iguais ou superiores aos limites estabelecidos

^^^^^FICAÇÃQ' TÔNICA _serâ:'-çói^p^;®áft

9.16.1. Apresentação de, no mínimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido
por pessoa jurídica de direito público ou privado, a fim de comprovar que a licitante
forneceu de forma satisfatória itens compatíveis com o objeto desta Hcitação anexados Nota
Fiscal e/ou Contiato comprovando.
9.16.2. 0(s) Atestado(s) e/ou Certidão(ões) apresentada(s) poderá(ão) ser diligenciado(s)
de acordo com o parágrafo 3" do art. 43, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

bÒCUMENTOS relativos a HABlLiméiíÒ: : :

9.17.1. Declaração firmada por seu representante legal do cumprimento do disposto no
inciso XXXlll do artigo 7°, da Constituição Federal, (Anexo Vil);
9.17.2. Declaração que não possui vínculo com servidor público, (Anexo Vlll);

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.

9.18. 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.

9.19. 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 rf 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.20. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante
será declarado vencedor.

iigS^^^iga^INHAMEÍ^róO^AraÕEOSíEAJAÈNieÉbQMa^l^

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, enhelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais

rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
10.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para
fins de pagamento.
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 vinculam a Contratada.
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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. 5° da Lei n° 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.

11.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo
de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer,
de forma motivada, isto é, indicando contra quais decisões 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,
fimdamentadamente.

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 acoUiimento 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.

IMIEABERTURA DA SESSÃO PXJBLICA

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.
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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, §1° da LC n° 123/2006,
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") ou 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 SICAF,
sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

gjB^MDlCACÃO EHOI^tO<iAÇ4P \

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de reciuso, 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.

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

REGISTRO DE PREÇO '
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15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de até 03 (três.) 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.
15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para
assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio
eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 02 (dois.) dias, a contar da data
de seu recebimento.

15.3. 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.
15.4. 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.
15.4.1. 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 seqüência da
classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando
o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3° da Lei n° 8.666, de 1993;

S\ ^mimMODE CONTiATO

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
16.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) 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.
16.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para
que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu
recebimento.

16.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa
adjudicada, implica no reconliecimento de que:
16.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali
estabelecida as disposições da Lei n° 8.666, de 1993;
16.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus
anexos;

16.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos
77 e 78 da Lei n" 8.666/ 93 e reconliece os direitos da Administração previstos nos artigos 79
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e 80 da mesma Lei.

16.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses prorrogável conforme
previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.
16.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para
identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão
ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa n° 3, de 26
de abril de 2018, e nos termos do art. 6°, III, da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta
prévia ao CADIN.
16.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o
fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem
ônus, antes da conti-atação.
16.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar
a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de apHcação
das penalidades previstas no edital e anexos.
16.6. 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.
16.7. Na hipótese de o vencedor da Hcitação 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 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.

17.1. Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens, cabendo ao
órgão promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas
na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/93.
1672 Mesmo quando comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d'' do inciso
II do Art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá
optar por cancelar o conh-ato e iniciar outro procedimento licitatório;
17.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do
registro, e definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores
registrados serão convocados pelo Município, para alteração, por aditamento, dos preços.

18.1. O material deverá ser entregue no prazo e condições estabelecidos neste edital e seu
anexo, contado a partir da data de recebimento da solicitação, em dia de expediente do
órgão solicitante, em seu horário de funcionamento.
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18.2. Será recebido o material:

I - provisoriamente, mediante termo circunstanciado para efeito de posterior verificação da
conformidade do material com a especificação;
II - definitivamente, mediante termo circunstanciado, após verificar que o material entregue
possui todas as características consignadas neste edital, no que tange a quantidade
solicitada e qualidade do produto especificada no Edital.
18.3. Após o recebimento definitivo do objeto, será atestada a Nota Fiscal para efeito de
pagamento.

18.4. Se a licitante vencedora deixar de entregar o material dentro do prazo estabelecido
sem justificativa por escrito, aceita pela Administração, sujeitar-se-á às penalidades
impostas pela legislação vigente e neste Edital.
18.4.1. Quando houver necessidade de prorrogação do prazo de entrega do material, a
solicitação deverá ser protocolizada, para análise, jimto ao fiscal responsável.

K^iiáBRIGACÕES DA CONTRATANTE E DA COtolRATAiPl;:.;: ií.

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas, no Termo de
Referência, itens 5, 5.1 e 5.2, anexo a este edital

20.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo
relacionados:

I - 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 n° 1.751, de 02/10/2014, do
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

II - prova de regularidade com o Fimdo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
III - 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 n° 5.452, de
1° de maio de 1943;

IV - prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
V- prova de regularidade com a Fazenda Mimicipal do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
20.2. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partiir da data de
apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de
liquidação de pagamento.
Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:
I - Se o valor da multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos
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eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente.
20.3. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, §
8°, da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e será executada após regular processo
administrativo, oferecido a contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3® do art. 86, da
Lei 8.666/93.
20.4. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
I - Unidade Orçamentária:
II - Projeto/Atividade:
III - Elemento da Despesa:
rV - Fonte de Recursos:

21.1. Comete iiifração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o

lieitante/adjudicatário que:
21.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
21.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
21.1.3. apresentar documentação falsa;
21.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
21.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;
21.1.6. não mantiver a proposta;
21.1.7. cometer fraude fiscal;

21.1.8. comportar-se de modo inidôneo;
21.2. O licitante/adjudica tário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos
subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:
21.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;
21.2.2. Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;
21.2.3. 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;

21.2.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF,
pelo prazo de até cinco anos;
21.2.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é
aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem
21.1 deste Edital.

21.2.5. 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
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sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
21.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
21.4. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° 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.

21.5. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
21.6. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à
Administi^ação Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com
ou sem a participação de agente público.
21.7. 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.
21.8. 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 n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei
n° 9.784, de 1999.

21.9. 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.
21.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Mi^liireGNAÇÃP Í!Q,EDI^MtfDQPEDIDO

22.1. Até 03 (ti'ês) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
22.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
licitacao@saodesiderio.ba.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Pça
Emerson Barbosa, n" 01, Centi*o, São Desidério/BA, Setor de Licitações e Contratos
22.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados da data de
recebimento da impugnação.
22.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.

22.5. 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.
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22.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos.
22.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.

22.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
22.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a Administração.

22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
22.2. 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 contiúrio, pelo Pregoeiro.
22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília - DF.
22.4. 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.
22.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administi*ação, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

^  22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas
e  a Administiação não' será, em nenlrum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
22.8. 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.
22.9. 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.
22.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o procêsso, prevalecerá as deste Edital.
22.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico WWW.BLL.ORG.BR,
nos dias úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo
permanecerão com vista franqueada aos interessados.
22.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
1. ANEXO 1 - Termo de Referência e Estudos Preliminares;
2. ANEXO II - Minuta de Termo de Contrato;
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3. ANEXO III - Declaração de que não emprega menor de idade
4. ANEXO IV - Declaração de que não possui vínculo com servidor público
5. ANEXO V - Modelo de proposta;
6. ANEXO VI - Termo de Adesão - BLL

7. ANEXO VII - Custo pela-utilização do sistema;
8. ANEXO VIII - Declaração Inidoneidade
9. ANEXO IX - Declaração Responsabilidade

23.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Desidério, estado da Bahia, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente, renunciando-se a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
São Desidério/BA, 08 de setembro de 2020.

Márcia Bastos Carneiro da Silva

Pregoeira Oficial
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TERMO DE REFERENCIA

1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1. Lei n°. 8.666/93, atualizada;

1.2. Lei n° 10.520 de 17/07/2002, que instituiu modalidade de licitação denominada pregão, para
aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;

1.3. Lei complementar 123/2006 e 147/2014 e suas alterações, que institui o Estatuto Nacional de
Microempresa e Empresa de Pequeno porte.

1.4. Agrupamento por Lote

1.4.1. A administração agrupou os itens deste Termo de Referência por lotes levando em
consideração o Art. 8°, §2° do decreto n° 7892/2013:

"Art. 8°: O órgão gerenciador poderá dividir a quantidade total do item
em lotes, quando técnica e economicamente viável, para possibilitar maior
competitividade, observada a quantidade mínima, o prazo e o local de
entrega ou de prestação de serviço

§2'*. ...deverá ser evitada a contratação, em um mesmo órgão ou entidade,
de mais de uma empresa para a execução de um mesmo serviço, em uma
mesma localidade, para assegurar a responsabilidade contratual e o

^  princípio do padronização. "

1.5. A administração visa com isso, uma maior padronização nos serviços e também diminuir o

valor do custo total por lote, haja visto, que a concorrente poderá diminuir seu preço em virtude

da quantidade total dos serviços ofertados no lote, e ainda facilitando o controle contratual com

a empresa ganhadora do lote. Diante do exposto, faz-se necessário agrupar os itens por lote,

viabilizando a excelência da administração.

2. DO OBJETO

O objeto da presente licitação consiste na Contratação de empresa especializada para

aquisição de medicamentos para tratamento da COVID-19, conforme protocolo municipal

e do Ministério da Saúde, a fim de prestar uma melhor assistência aos casos confirmados

no município.
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3. DA JUSTIFICATIVA

3.1. Considerando a atual crise Pandêmica do novo coronavírus (Covid-19), tendo em vista que o
vírus tem alta transmissibiiidade e provoca uma Síndrome Respiratória Aguda que podem
variar de casos leves, moderados e graves, podendo até mesmo ser letal, é evidente a
necessidade de adquirir medicamentos para tratamento de casos confirmados da Covid-19 de

acordo com os protocolos do Ministério da Saúde.

3.2. Os medicamentos solicitados mediante processo licitatório com destino ao Centro de

Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 que é uma unidade de saúde de referência para
atendimento de casos suspeitos/confirmados e para as Unidades de Saúde da Família que é a
porta de entrada dos casos leves da Covid-19 e a responsável pelo monitoramento de casos

suspeitos/confirmados do município de São Desidério.

4. DAS ESPECIFICAÇÕES

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD
V.

UNITÁRIO
VALOR

TOTAL

1 AZITROMICINA, DOSAGEM:500 MG Comprimido 3.000 R$ 4,44
RS

13.330,00

2

AZ1TR0MIC1NA\, DOSAGEM:40
MG/ML,APRESENTAÇÂO:SUSPENSÃO
ORAL, Frasco 22,50 ML

Frasco 400 R$ 16,10
RS

6.438,00

3 DEXAMETASONA, D0SAGEM:4 MG Comprimido 6.000 R$ 0,94
RS

5.655,00

4

DEXAMETASONA, DOSAGEM: 0,1 MG/ML,
APRESENTAÇÃ0:EL1X1R, FRASCO 120
ML

Frasco 400 R$4,01
RS

1.603,00

5
DEXCLORFENIRAMINA MALEATO,
D0SAGEM:2 MG

Comprimido 800 RS 0,15
RS

122,00

6

DEXCLORFENIRAMINA MALEATO,

DOSAGEM:0,4 MG/ML,
APRESENTAÇÃOiSOLUÇÃO ORAL,
FRASCO: 120 ML

Frasco 1.200 R$ 3,32
RS

3.984,00

7
HIDROXICLOROQÜINA SULFATO,
DOSAGEM:400 MG

Comprimido 2.400 RS 5,05
RS

12.128,00
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8 IVERMECTINA, C0NCENTRAÇÃ0:6 MG Comprimido 2.000 R$ 5,17
R$

10.346,67

9

SALBUTAMOL,DOSAGEM:100MCG/DOSE,
FORMAFARMACÊUTICAiAEROSOL
ORAL

Frasco 400 R$ 27,24
R$

10.896,00

10
COLECALCIFEROL,
CONCENTRAÇÃO:'5.000 U1 Comprimido 800 R$ 3,02

R$

2.416,00

11

SULFATO DE ZINCO, C0NCENTRAÇÃ0:4
MG/ML, FORMA

FARMACEUTICA:SOLUÇÃO ORAL,
CARACTERÍSTICA
ADlClONALiFORMULAÇÃO
ESPECIALMENTE MANIPULADA FRASCO

100 ML

Frasco 400 R$ 28,06
R$

11.222,67

TOTAL R$ 78.141,33

5. DOS LOCAIS, DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO.

5.1. A licitante vencedora deverá executante o objeto em estrita conformidade com disposições e

especificações do edital da licitação, de acordo com este Termo de Referência, proposta de preços

apresentada, e ainda, nos termos da minuta do contrato que integra o presente edital.

5.2. A contratada deverá efetuar a prestação de serviços de implantação de Serviços de acordo ao

pedido da secretaria.

5.3. Os produtos deverão ser entregues em caixas próprias ou embalagens apropriadas sem que

estejam violadas, devidamente identificadas, não podendo haver produtos que não estejam adequados

para o uso, sobre pena de devolução;

5.4. Os produtos referentes ao objeto deverão ser reunidos em embalagem original íntegra (não estar,

furada, rasgada, amassada ou enferrujada).

5.5. Não serão aceitas ofertas de produtos em embalagens ou condições diferentes das solicitadas;

5.6. Os produtos deverão apresentar nas embalagens sua composição e prazo de validade, que seja de

no mínimo 12(doze meses), a contar da data da entrega;

5.7. A contratada deverá efetuar a entrega dos produtos no local determinado pela Secretaria

Municipal de Saúde;
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5.8. Os produtos deverão possuir registro em órgão competente relacionado ao tipo de produto

(Ministério da Saúde - ANVISA, MAPA, e outros);

5.9. Os produtos deverão estar de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor,

especialmente no tocante aos vícios de qualidade ou quantidade que os tomem impróprios ou

inadequados ao uso a que se destinam ou lhes diminuam o valor, conforme diploma legal.

5.10. A CONTRATADA será a única responsável pela qualidade dos produtos entregues.

5.11. A CONTRATADA em comum acordo com a municipalidade, poderá a aceitar nas mesmas

condições deste edital, acréscimos que o Município, venha a realizar nas aquisições registradas.

5.12. Dentro do prazo de vigência do Contrato de Fornecimento, a Contratada será OBRIGADA ao

fomecimento do produto, desde que obedecidas às condições do presente edital.

6. DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

6.1. Pela execução do objeto, quando devidamente solicitado e entregue, a Contratante pagará à

licitante vencedora o valor constante em sua proposta comercial, sem qualquer ônus ou acréscimo.

6.1.1. Nos preços propostos deverão estar inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, como

por exemplo: impostos, taxas, fretes, transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas,

diretas ou indiretas, relacionadas com o do objeto da presente licitação, não cabendo à

Municipalidade, nenhum custo adicional.

6.2. Os pagamentos serão efetuados, mediante a aceitação e ateste da nota fiscal pela secretaria.

6.3. Os pagamentos serão creditados em favor da contratada por meio de depósito Bancário em conta

corrente indicada na proposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da conta

corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

6.3.1. As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu vencimento

ocorrerá em 10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida.

6.3.2. Do montante devido, serão deduzidos os valores referentes à retenção de Tributos e

Contribuições nos termos e gradação da legislação fiscal pertinente.

6.4. A licitante vencedora deverá, obrigatoriamente, emitir Nota Fiscal/Fatura com CNPJ idêntico ao

apresentado para fins de habilitação no certame e consequentemente lançado no instrumento

contratual.
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6.5. O pagamento a ser efetuado, fica condicionado à apresentação pela Contratada, dos seguintes

documentos: a) Certidão de regularidade dp FGTS; b) Certidão Negativa de Débitos trabalhistas; c)

Certidão da receita federal; d)Certidão negativa Estadual; d)Certidão negativa municipal.

6.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação em qualquer

obrigação que lhe tenha sido imposta, em decorrência de penalidade ou inadimplemento, sem que

isso gere direito a qualquer compensação.

7. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

7.1. As despesas deste processo correrão por conta da dotação orçamentária vigente, a qual será

apontada pelo Setor de Contabilidade no ato que antecede cada prestação de serviço.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A Contratada obriga-se a executar o objeto, conforme descritos no Termo de Referência.

8.2. Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da prestação dos serviços

contratados;

8.3. Comunicar a empresa contratada, qualquer irregularidade na prestação dos serviços;

8.4. Notificar, por escrito, à contratada, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução

dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado,

nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93; e

8.6. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com este Termo de

Referência.

8.7. A CONTRATADA deverá apresentar a Autorização de Comercialização de Medicamentos
expedida pela AN VISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), como também deverão
comprovar o controle de qualidade feito pela AN VIS A em relação aos produtos cotados. Deverá

constar o Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle — CBPFC — de linha de produção dos
produtos emitidos pela ANVISA. Em caso de o produto sujeito ao controle especial de
medicamentos, se faz necessário à apresentação da autorização de funcionamento especial (AFE
Especial).

8.8 O Certificado de Boas Práticas deverá ser emitido pela Internet, no site da ANVISA, ficando
facultado a comissão a verificação da veracidade do mesmo na rede;
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8.9. No caso da proponente ser importadora (observar Portaria GM/MS n° 2.814, de (29/05/1998) ou
a distribuidora deverá apresentar o CBPFC do fabricante do produto por ele comercializado,

devidamente traduzido por tradutor juramentado;

8.10. O CBPFC deverá estar numerado com o número do item ao qual se destina;

8.11. Deverá constar o certificado de registro dos Medicamentos pela ANVISA;

8.12. Poderá ser anexado o pedido de revalidação do registro dotado do semestre anterior ao do

vencimento, caso o prazo esteja vencido.

8.13. O certificado de registro poderá ser emitido pela Internet, no site da ANVISA, ficando facultado

^  à Comissão a verificação da veracidade do mesmo na rede;

8.14. Caso o produto cotado seja dispensado do registro junto a ANVISA, o proponente deverá

apresentar cópia do ato que isenta o produto de registro;

8.15. Se a própria empresa for a responsável pela entrega dos produtos, o alvará sanitário deverá
constar explicitamente que a empresa tem autorização para transporte deste item específico, caso o
serviço de entrega seja realizado por terceiros, os mesmos deverão apresentar o alvará sanitário da
constato explicitamente a autorização para o transporte.

9. -SANÇÕES

9.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, a empresa contratada ficará sujeita,

no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração a inexecução total ou

parcial da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e

ampla defesa, às seguintes penalidades:

a) advertência por escrito;

b) multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o limite de 3% (três por cento),

por descumprimento de cláusula contratual, prestação de serviço em desacordo com as

especificações contratadas ou de má qualidade, atraso injustificado (aplicável até o quinto dia de

atraso), calculada sobre o valor da parcela correspondente ao mês de ocorrência do

inadimplemento da execução, recolhida no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do

recebimento da notificação oficial;

c) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato, recolhida no

prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da notificação oficial, no caso de

ocorrer a inexecução total ou atraso na execução do objeto (após o quinto dia de atraso), o que
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poderá ocasionar a rescisão do Contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei n°

8.666/93;

d) suspensão temporária do direito de participar de licitações e contratar com o Município de São

Desidério e com os demais órgãos envolvidos na contratação proposta;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Federal,

Estadual e Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser

concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

9.2. As multas previstas nas alíneas "b" e "c", serão aplicadas nas demais hipóteses de inexecução

total ou parcial das obrigações assumidas.

9.3. As sanções previstas, nas alíneas "a", "d" e "e", poderão ser aplicadas juntamente com a da

alínea "b", facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 5

(cinco) dias úteis.

9.4. A multa aplicada após regular processo administrativo será descontada dos pagamentos

eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada

judicialmente.

9.5. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, à

autoridade superior àquela que aplicou a sanção.

9.6. A Autoridade Competente poderá, motivadamente e presentes razões de interesse público,

atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva.

9.7. No caso de atraso no recolhimento da multa, o valor será acrescido de compensação

financeira, calculado pela fórmula estabelecida no parágrafo segundo da cláusula décima

quarta deste Instrumento. O valor da devolução da multa aplicada pela PMSD face

provimento de recurso, também será acrescido de compensação financeira calculada pela

mesma fórmula.

9.8. Caberá ao responsável designado pela PMSD, para fiscalização e acompanhamento da

execução contratual, comunicar a inobservância das cláusulas Contratuais, para fins de adoção

das penalidades de que trata esta Cláusula.

9.9. De acordo com o Art. 7°, da Lei 10Í520/2002, quem, convocado dentro do prazo de validade

da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa

exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
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proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou

cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito

Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de

fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco)

anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações

legais.

10. PERÍODO CONTRATUAL

10.1. O prazo de execução do contrato será de doze meses, contados a partir da sua assinatura.

11. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

11.1. A fiscalização do contrato será exercida por fiscal de contrato designado pelo Gabinete do

Prefeito.

11.2. Caso o objeto entregue seja rejeitado pela fiscalização, o mesmo deverá ser substituído no prazo

de 02 (dois) dias úteis, sem ônus para o Município, reiterando a Justificativa de que a demora na

entrega prejudicará o andamento das atividades da Secretaria solicitante.

^ • ■Biy., ^ ; ANE% íf : ^
MINUTA DE TERMO DE CONTRATÓ

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° _XXX/PREGÃO ELETRÔNICO N°
XXX/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° /2020.

Compromisso celebrado enh'e o MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÊRIO, pessoa jurídica de
direito público, com sede à Rua xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, na cidade de São Desidério-BA,
inscrito no CNPJ sob n" xxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representado por seu Prefeito, Sr.
xxxxxxxxxx, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG n° xxxxxxxxxxxxx
SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob n" xxxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado nesta
cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa

inscrita no CNPJ sob if ,
estabelecida à , na cidade de , neste ato
representada por , (função), portador(a) da Carteira de Identidade RG

, inscrito(a) no CPF sob n.° , residente e domiciliado
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na cidade de , doravante denominada CONTRATADA, para
cumprimento do objeto abaixo descrito:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Constitui objeto da presente licitação, através de Pregão ELETRÔNICO, a Contratação
de

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1 O valor total para o presente ajuste é de R$ ( ), de acordo com
os valores constantes na Proposta de Preços, apresentado pela CONTRATADA no Pregão
ELETRÔNICO n" XXX/2020, entendido este como preço justo e suficiente para a execução
do presente objeto, conforme quantitativo e descritivo abaixo:

Item Descrição Unid. Quant. VI. Unit. VI. Total

2.2. No preço acima proposto estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas para
execução do objeto, inclusive tiibutos e/ou impostos, encargos sociais e trabalhistas
incidentes, taxa de administi*ação, previsão de lucro, frete, seguro, combustível, EPTs,
transporte e entiega dos equipamentos, bem como as despesas com alimentação, transporte
e hospedagem dos funcionários, entre outros necessários ao cumprimento integral do objeto
contratado, não cabendo quaisquer reclamações posteriores, constituindo-se, portanto, na
única remuneração devida pelo CONTRATANTE para execução completa do objeto.
2.3. Os preços dispostos no presente Termo, somente poderão ser reajustados observadas as
disposições contidas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECURSO FINANCEIRO
3.1 As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta dos recursos financeiros
alocados na seguinte dotação orçamentária:

UNIDADE: 02Ü7001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.002.2.065 - GESTÃO DOS REC. EM AÇÕES DE SERV. DE
SAÚDE - REC VINCULADOS
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE: 14 - TRANF. DE RECURSOS DO SUS

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
4.1 Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da
protocolização da Nota Fiscal com o devido ateste da execução do objeto.
4.2 A Nota Fiscal deverá ser do estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da
Hdtação e deverá vir acomparüiada das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista.
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4.3 A contagem do prazo para pagamento, estando o objeto devidamente executado e toda a
documentação completa e de acordo com as cláusulas deste Termo, iniciará somente
quando da abertura do expediente de pagamento no órgão que emitiu a nota de empenho
ou o contrato.

4.4. A nota fiscal/fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, será devolvida à
CONTRATADA para as necessárias correções, contando-se os prazos acima estabelecidos a
partir da data de sua reapresentação para efeito de pagamento.
4.5. A devolução da fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese alguma,
servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução do objeto deste
contrato.

^  CLÁUSULA QUINTA - DO GESTOR
5.1 Fica nomeado como Gestor deste Contrato o Secretário Municipal de

, Sr. a quem caberá designar o fiscal
para a acompanliamento do fiel cumprimento dos termos acordados, conforme dispõe o
artigo 67 da Lei Federal n." 8.666/93.
5.2. A fiscalização e o acompanhamento da execução deste instrumento ficarão a cargo do
Sr. , responsável indicado pelo secretário, que verificará a sua
perfeita execução e o fiel cumprimento das obrigações contratadas.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO
6.1. Os objetos, deste Termo de Referência, deverão ser entregues em até 10 (dez) dias
corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento emitida pela
Secretaria Municipal competente. A critério do Gestor do Contrato, o prazo de início poderá
ser adiado.

6.3. O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, com início na data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, mediante Termo

^  Aditivo, nos moldes da legislação pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1 O objeto executado e estando de acordo com o previsto no Edital de Licitação, na
Proposta de Preços e nas cláusulas contratuais, e ainda, observada a Legislação em vigor,
será recebido pelo CONTRATANTE mediante atestado do responsável, anotando nome e
matrícula:

7.1.1 provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos itens com a
especificação;
7.1.2 definitivamente, após verificação da qualidade dos itens e conseqüente aceitação.

CLÁUSULA oitava - DA GARANTIA DO OBJETO
8.1 O objeto do presente contrato não possui garantia, ficando a contratada isenta de tal
obrigação.

CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES
9.1. DA CONTRATANTE
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9.1.1. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o preço, os prazos e as
condições estipuladas neste Edital.
9.1.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual, bem como o pagamento das
taxas e impostos, empregados e demais despesas necessárias ao bom andamento dos
serviços;

9.1.3. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução
do objeto contratual diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
9.1.4. Rejeitar, no todo ou em parte, por intermédio da fiscalização, os itens que estejam em
desacordo com o firmado, podendo exigir, a qualquer tempo, a substituição dos que julgar
insuficientes ou inadequados;
9.1.5. Aplicar a CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuais depois de

^  constatadas as irregularidades, garantido o contraditório e ampla defesa;
9.1.6. Fornecer à CONTRATADA todas as informações, esclarecimentos, documentos e
demais condições necessárias à execução do contrato.
9.1.7. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessárias.

9.2. DA CONTRATADA

9.2.1. A CONTRATADA se compromete a executar o objeto contratado de acordo com o
Edital e em consonância com a respectiva proposta de preços apresentada na sessão de
abertura do certame.

9.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a garantir a qualidade de cada item constante do lote
arrematado, especificado na Proposta de Preços, quando da entrega do objeto licitado,
obrigando-se a substituir, imediatamente, todos aqueles que estiverem fora do padrão, sem
quaisquer ônus para esta Administi'ação, até o efetivo atendimento da referida proposta.
Não será emitido o correspondente Termo de Recebimento do Produto sem que haja a total
aceitabilidade do objeto em questão.
A contratada se obriga ainda à:
a) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela
contratante;

b) Se responsabilizar por eventuais prejuízos causados ao contratante e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidade cometida no fornecimento;
c) Arcar com os encargos, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do Conti*ato (artigo 71, caput da Lei n. 8.666/93).
d) A inadimplência da contratada perante os encargos descritos, não transfere à contratante
a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste Contrato (§1° do
artigo 71 da Lei n. 8.666/93).
e) Responder financeiramente por quaisquer danos de sua responsabilidade para com a
União, Estado, Município ou terceiros, sem prejuízo de outras medidas que possam ser
adotadas, durante a execução do objeto.

36

Praça Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-000.

Telefax: (77)3623-2145



T  '
Xí_U

Prefcttuia do SSo Doildirto

\xs>^

Astinaluta da Progoolra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N° 13.655.436/0001-60

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO
10.1 A inexecução, total ou parcial, do presente Contrato enseja sua rescisão, com as
conseqüentes penalidades contratuais e legais.
10.2 O CONTRATANTE poderá rescindir unilaterabnente o contrato nas hipóteses
previstas no Art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93, sem a obrigação de indenizar a
CONTRATADA, desde que não cause prejuízo a mesma.
10.2.1 Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do Art. 78 da Lei Federal n°
8.666/93 não cabe à CONTRATADA direito a qualquer indenização.
10.3 O inadimplemento das obrigações previstas no presente Contrato, ou a ocorrência de
quaisquer das situações descritas no Art. 78, da Lei Federal n° 8.666/93, será comunicado
pela parte prejudicada à outra, mediante notificação por escrito.

^  10.4 A rescisão deste contrato implicará a retenção de créditos decorrentes da contratação,
até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
11.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia e ampla deiesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
11.1.1 Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades;
11.1.2 Penalidade de multa, recolhida- no prazo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicada a sanção oficialmente, aplicada nos seguintes casos e proporções:
11.1.2.1 Em caso de execução irregular do objeto contratado ou descumprimento de cláusula
contratual ou norma de legislação pertinente: 10% (dez por cento) do valor total do
contrato;

11.1.2.2 Atraso injustificado na entrega do objeto em relação ao prazo estipulado na cláusula
sexta deste contrato e condições dispostas no Termo de Referência: 0,5% (zero vírgula cinco
por cento) por dia de atraso sobre o valor total da Ordem de Fornecimento correspondente,
até o limite de 30 (trinta) dias, após os quais a multa aplicada será de 0,7% (sete décimos por
cento) e a conseqüente rescisão contratual;
11.1.2.3 Atraso na regularização dos itens rejeitados, após o prazo de 10 (dez) dias, a contar
da data de comunicação oficiai, sujeitará à CONTRATADA multa de 01% (um por cento) do
valor do item questionado, por dia de ati*aso.
11.1.3 Rescisão contiatual;

11.1.4 Suspensão temporái la do direito de participar de licitação e impedimento de
contratar com a Administração Pública, por prazo de até 2 (dois) anos; e
11.1.5 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
após a licitanLe ressarcir a Administração por eventuais prejuízos causados e, após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
11.1.5.1 Para aplicação da penalidade de inidoneidade o prazo de defesa prévia do
interessado será de 10 (dez) dias da abertura de vista;
11.1.6 Para aplicação das demais penalidades, o prazo de defesa prévia do interessado será
de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato;
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11.1.7 A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções,
e não terá caráter compensatório, sendo que a sua cobrança não isentará a obrigação de
indenizar eventuais perdas e danos;
11.1.8 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
apresentada pela CONTRATADA, quando exigida, sendo certo que, se o seu valor exceder
ao da garantia, 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 a garantia, à Administração
se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à CONTRATADA o
valor de qualquer multa porventura imposta.
11.1.9 As multas moratórias previstas nos itens acima são independentes entre si, podendo

^  ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando, porém, o seu total limitado a 30%
(trinta por cento) do valor da integralidade da avença.
11.1.10 Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva
da CONTRATADA e motivos injustificados, 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 contiato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas
em lei.

11.1.11 Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a
gravidade da íalta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública, a reincidência
na prática do ato e as jusiiiicativas apresentadas pela CONTRATADA, sendo que, se o
motivo ocorrer por comprovado impedimento ou de reconhecida força maior, devidamente
justificado e aceito pelo iMunicípio, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades
mencionadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE DE PREÇOS
12.1 Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos

^  preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens, cabendo ao
órgão promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas
na alínea "d" do inciso 11 do art. 65 da Lei Federal n.° 8.666/93.

12.2. Mesmo quando comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "á" do inciso
II do Art. 65 da Lei Federal n." 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá
optar por cancelar o contrato e iniciar outro procedimento licitatório;

12.3. Comprovada a reduçàv) dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do
registro, e delinido o novo jn\;ço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores
registrados serão convocado.s pelo Município, para alteração, por aditamento, dos preços.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCiTRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1 O presente contrato somente terá eficácia após publicada a respectiva súmula no Diário
Oficial da Entidade.

13.2 Fica eleito o Foro de São Desidério para dirimir dúvidas ou questões oriimdas do
presente contrato.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N° 13.655.436/0001-60

13.3 E assim por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo em 03
(três) vias de igual teor e lorma, tendo um só efeito legal, na presença de 02 (duas)
testemunlras que, após lido, o subscrevem.

São Desidério/BA, de de 2020.

José Carlos de Carvalho

Prefeito Municipal

Contratada

TESTEMUNHAS: 01 - 02-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÊRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N° 13.655.436/0001-60

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE
(Impresso em papel timbrado ou carimbo da empresa)

Pela presente, DECLARAMOS, sob as penas da Lei, que esta Empresa em qualquer fase de
suas atividades, não utiliza trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18
(dezoito) e de qualquer habalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos, em observância ao artigo 7°, inciso XXXIII da
Constituição Federal, combinado com o artigo 27 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas
alterações.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração.

Local e data,

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL
IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÃRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÊRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N° 13.655.436/0001-60

.. , _ANÉxè íf

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO COM SERVIDOR
PÚBLICO.

(Impresso em papel timbrado ou carimbo da empresa)

Declaramos sob as penas da lei, e para fins de participação no Processo Licitatório Pregão
ELETRÔNICOn" XXX/2020, junto à Prefeitura Municipal de São Desidério/BA, que a
Empresa , inscrita no CNPJ n° , não possui em
seu quadro de pessoal, servidores públicos ou dirigentes se órgão ou entidade contratante
responsável pela licitação, nos termos do Inciso III, do Artigo 9°, da Lei Federal n° 8.666/93.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Local e data

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL

IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO- ESTADO DA BAHIA

CNPJ N" 13.655.436/0001-60

I  . : ■ /ANEXÕ:;V-^®Ír - 1
MODELO DA PROPÓSTA

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor)

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação
Pregão, na Forma Eletrônica n° /2020 acatando todas as estipulações consignadas no
respectivo Edital e seus anexos,

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA: CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:

REPRESENTANTE e CARGO: CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:

ENDEREÇO e TELErONE: AGÊNCIA e N° DA CONTA
BANCÁRIA

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital.

PROPOSTA: R$ (Por extenso)

CONDIÇÕES GERAIS

^  A proponente declara conhecer os termos do insh'umento convocatório que rege a presente
licitação.

PRAZO DE GARANTIA

A garantia deverá ser da see,uinte forma: Para todos os Lotes de no mínimo, a contar do
recebimento definitivo do objeto pela Contratante.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.

Òbs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos,
taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim
como despesas com transp^íi Les e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a
contratação.
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Assinatura da Progoaira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO- ESTADO DA BAHIA

CNPJ N° 13.655.436/0001-60
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

De no mínimo, 90 (noventa) ti ias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

OBS: AINTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA
PROPOSTA ATÉ DECISÃO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N° 13.655.436/0001-60 _

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA

Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica)

Razão Social:

Ramo de Atividade:

Endereço:

Complemento: Bairro:

Cidade: UF:

CEP: CNPJ:

Telefone Comercial:
Inscrição

Estadual:

Representante
Legal:

RG:

E-mail: CPF:

Telefone

Celular:

Whatsapp:

Resp.
Financeiro:

E-mail
Telefone:

Financeiro:

E-mail para informativo de edital

ME/EPP: ( ) SIM ( ) Não

1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao
Regulamento do Sistema de pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do
qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.
2. São responsabilidades do Licitante:
i. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de
negócios dos quais venha a participar;
ii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos
editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais

normas e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos
quais declara Ler pleno conhecimento;

iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme
Anexo 111.1

V. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO- ESTADO DA BAHIA

CNPJ N° 13.655.436/0001-60

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o
pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do
Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

4. O Licitante autoriza a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança
bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos
no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de
Licitações do Brasil.

5. O presente Termo é por ju azo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo,
pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades
assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou em
andamento.

O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da
última utilização do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento.
Responsabilizando-se pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as
informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários do Sistema, devendo,
ainda, infoimar a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida.

Local e data:

(Assinaturas
autorizadas com firma reconhecida em cartório)

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS
ASSINATÜR/\S E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES
E/OUBREVE RELATO F/uil CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).

ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA
BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL
INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA

Razão Scícial do Licitaiue:

CNPJ/CPF:

1. Operadores

1 Nome: Fimção:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO- ESTADO DA BAHIA

CNPJ N° 13.655.436/0001-60

CPF: Celular:

Teleh)ne: E-mail:

Whatsapp

2 Nome: Fimção:

CPF: Celular:

Telefone: E-mail:

Whatsapp

3 Nonu:: Função:

CPI Celular:

Telelune: E-mail:

Wlia tsapp

O Licita nle reconhece que:

i. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de
uso exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil
nenliuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso
intic vido;

ii. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de
Licitações do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;

iii. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser
comunicada imediatamente ã BLL - Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário
bloqu in de acessn;

iv. O LiciitinLe será resjx)nsáeel por todas as propostas, lances de preços e transações
^  efetuada.; no sistema, por seu usLíárin, por sua conta e ordem, assumindo-os como

firmes e verdadeiros; e o não pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro
de inadimplentes da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de
Credito e no SERAS/\ e ao aLitomático cancelamento de sua Senha ou de Chave

Eleli ònica.

Local e data:

(Assinai uras autorizadas com firma reconhecida em cartório)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÊRIO- ESTADO DA BAHIA
CNPJ N"^ 13.655.436/0001-60

ANEXO

CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA
- SOMENTE PARA O 1ORNECEDOR VENCEDOR

Editais publicados pelo sistema de aquisição:

-  1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45
dias após a adjudicação - limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote
adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do
Brasil.

Editais publicados pelo sistema de registro de preços:

-  1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado
em parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com
emissão ó.o boleto em 60(ses.sentii) dias apus a adjudicação - com limitação do custo de R$
600,00 (seiscentos reais) por lote adjudiciuio, cobrados mediante boleto bancário em favor
da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

O não pae,amento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de
multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de
proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUT RO) e cadastro dos inadimplentes da BLL - Bolsa
de Licitações do Brasil e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Em caso ele cancelamento pelo órgão prmnotor (comprador) do pregão realizado na
plataforma, o licitanto venceeior receberá a elevolução dos valores eventualmente arcados
com o uso da plataforma eletrônica no respectivo lote cancelado.

1  DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS
DE APOIO (CORRETORAS)
ASSOCIADAS

A livre contratação de socieelaeies CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação
junto ao sistema de PRECOliS, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do
sistema da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre os o
licitante e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado.

DAS responsabilidades COMO LICITANTI^ORNECEDOR

Como T icItaiile/roinecoLiui, cuucurdamus e anuímos com todos termos contidos neste

anexo c nos responsabilizamos por cumpi I-Io integralmente em seus expressos termos.
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Local e data:

(Assinaturas autorizadas colu iiriaa rocuiihecida em cartório)

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS
ASSINA TURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES
E/OU BREVE RELATO E/Oil CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).
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ANEXO VIII

DECLARAÇÃO
(Nome da Empresa)
CNPJ/NIF ,
sediada.

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do
procedimento licitatório, sob a mudalidade Pregão Eletrônico n°
instaurada pela Prefeitura Municipal de , que não fomos declarados
ini(.lôiKH)s para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
Por ser expressão de vei Llade, firmamos a presente.

(T.(Kal e Data)

(Nome e Número da Carteira de Klentidade do Declarante)

01>S. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente
e carimbada com o númeru do CNPJ.
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ANEXO IX ~

PREGÃO ELETRÔNICO N° 72020

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do
Pregão da Prefoiiuia Municipal de , que a
empresa tomou conliecimento do Edital e de todas

as condições de partici}^ação na Licitação e se compromete a cumprir todos os
termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Local e data:

Assinatura e carimbo da empresa:

Praça Emerson Barbosa, n° 01, Centro. CEP: 47.820-000.

Telefax: (77)3623-2145
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±=: Prefeitura Municipal de São Desiderio - BA

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Prefeitura Municipal

Praça Emerson Barbosa n® 01 - Centro | Cep 47.820-000 São Desidério - Bahia

São Desidérío-BA

Fone: (77)3623.2145

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Objeto: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO/BA AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNIC(
N° 004/2020. A Prefeitura Municipal de São Desidério torna público que realizará no dia 15 de setembr
de 2020, às 09:30h (nove horas e trinta minutos) horário local, sob o critério de menor preço por iterr
com vistas à Contratação de empresa especializada para aquisição de medicamentos para tratament
da COVID-19, conforme protocolo municipal e do Ministério da Saúde, a fim de prestar uma melhc
assistência aos casos confirmados no município. O Edital estará disponível nos sites www.bll.org.br
www.saodesiderio.ba.gov.br. Informações e esclarecimentos à Praça Emerson Barbosa, n® 01, centre
São Desidério-BA ou pelo e-mail licitação@saodesiderio.ba.gov.br. São Desidério/BA, 08 de setembro d
2020. Márcia Bastos Carneiro da Silva-Pregoeira Oficial. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ(
DESIDÉRIO/BA AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N^ 005/2020. A Prefeitura Municipal de Sã
Desidério torna público que realizará no dia 15 de setembro de 2020, às 14:30 (quatorze e trinta
horário local, sob o critério de menor preço por item, com vistas à Contratação de empresa par
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, para atender demanda do Programa Municipal de Seguranç
Alimentar "Prato Cheio" e Benefícios Eventuais, instituído pela lei 016/2007 de 12 de dezembro d
2007, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme especificações contidas no Term
de Referência. O Edital estará disponível nos sites www.bll.org.br e www.saodesiderio.ba.gov.bf
Informações e esclarecimentos à Praça Emerson Barbosa, n® 01, centro, São Desidério-BA ou pelo e
mail licitação@saodesiderio.ba.gov.br. São Desidério/BA, 08 de setembro de 2020. Márcia Basto
Carneiro da Silva-Pregoeira Oficial.

Tipo de documento: LICITAÇÃO Data de publicação: 08/09/2020

Mês de referência: 9 Titulo: AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO

Ano de referência: 2020 Tipo de publicação: Aviso de Licitação

IP de acesso: 177.234.160.182 Modalidade Pregão Eletrônico

Data de impressão 15/09/2020 às 09:14

Atestamos a publicação de documento no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal com finalidade de atender a Lei d
acesso a informação de 18 de novembro de 2011.

Responsável
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26
CorreitS
Salv>idor. qiiüi ta-íeua. 9 de sc-tembro 2020 141
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEUBA

AVISO DE REABERTURA DE UCITAÇÀO. PREGÃO ELETRÔNICO N* 71702». O P>C9<Min)
toma (H»biico aos íntetessoâct que se reatizari kdtaçfto. Modatidado PrcçAo Eletrônico fS* 7y20-
PA C9r?0. menor proço Q<oOAl Obtetor Peçistro de pregos para futura e eventua' oontrataçte
de empresa espeoafaada para qerencramento. via tnternet para aqucstçâo de material de cons-
truçAo rm geral c EP s. cvn admvustraçôo e corttrole (autof^ôo). com vistas ao aterxtimcnto
das necessidades do Mun.ctp*o. Rec^mento das Prupostas e HabUitaçAo 31.6.20 a 23.9.20 at6
as 9h. Apcdura das Propostas: 23.9 20 âs 9h. Disputa: 23.9.20 às 10 0(^ • horário de Brastiia
Edital disponível em: Setor do Licitações Pç Jovino Arsônio da Slva Füho. 33-A. ConUo. Con-
deúbn - 8A. vwrw licitacoos*o.coRi br ID n* Ó264S2 ou no integra no wwwoondoubaba.ío org br.
Divulgação dos outros atos • Oiárk> Oficiai (www.oorKkubo bo io.org.br). Condeúba. BA » 6 9 20.

Antônio Alves do Lima «Prcgociro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA
CNPJ N: 14.147.91270001*03

PREGAO presencial N« 01872020

PP fP O ls/2020. será reati/ado em 2 J/Oa/2020 às 09 OOH. tem por Obialo a AOUlSiÇAO DE MA-
TERIAL MÊDtCO HOSPITALAR TESTE RAPIOO E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDlVI-
DUAi NcCESSARiOSAO COMBATE DO COVIO • 19. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNI

CIPAL DE SAÚDE E SECRETARlAMUNíClPTtLDE ASSlSTÉNClASOCIAO. NESTE MUNICÍPIO.

NO ATL7AL EXERCiCiO CE 2020. Edtiois no E-maii itctiacaoscviiona^gmai com. 03 09/2020
- Ainn Sortto» Caiiito do AnTeida • Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NORDESTINA
CNPJ N: 13*347*839A)001*03

AVISO DE PREGAO ELETRÔNICO N* 039PE72020
O MuniciCR) de Nordcstma/Sohta. rcsbzarà LiatoçOo na modaüdado Piegôo Eletrônico n*
039PE/2020. com recebimento das Propostas o Oocumontos de HatylAaçte: alô 21/0972020 às
8ik03 e inicio da disputa de preços às 9h00. rH> Portal do LicHaçôes do Banco de Brasil (www.
iicitDcuvs-e com ty). paro a oquiSiçòo da ventilador pulmonar de transporte o omergônda. para
atender as necessidades do Hospital Municipal Dr Oito TÜencar. neste municípK). no comtole a
pandvniia da Covíd-lO. Ttpo Mvikx Preço {Lote) Editais no portal www.licltacoes>o.com.br.Mals
írlurinnçôcs no setor do iicitacào. na Praça JoAo Soares Moura. N* 103 ■ Centro • Nordestina/
Bah-íi das 8fi ôs 12'' - —* ' * '

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
RESULTADO DE JULGAMENTO • TP U* 01972020. Proc Adm n 2021/20 • TP n 019.70 • Ob-

tuio Contrntaçào de Empreso Espectalizoda paro Implantação da Pavniienloçâo da Rodovia do
Poriiui da Vila Malias a da Rodovia que liga Vila Malios ao Acesso da Caiçara II. Extensão » 1.220
(L"6.?5) ♦ 2.1-tO (L»7.00) Km. Municlp«o de Paulo Afonso A Comissão Permanente de Liolaçào
comun*ca aos interessados que. apos Parecer Tôcrsco do setor responsável, o qual acolhe o
dec^ declarar VENCEDORA a empresa CVM CONSTRUTORA LTOA- RS 2.459 370.17 {doès
mJi^s quatrocentos e cviquenta e nove mJ trezentos e setenta reais e dezessete certtavos)
Fnce ao exposto, fica aberto o prazo de recurso de OS {coco) dias úlets a partr desta data.
Pauk) Afonso-Ga. 03709/2020 Keiysnne TUrdrade Barros Brandão • (PresKlente da Comtssôo de
Lictação)
AVISO DE RECURSO TP N* OtS/2030. A Comissão Permanente dc Llcilação comurvca aos par*
ticip.Tntcs da TOMADA DE PREÇOS 0157020 • Proc. Adm. n. 2020/20 - Obicto: Contração de
entrosa esp«ci.T!(zada em sorv*ço do consiruçAo civil. para execução dos serviços do infraestru-
lura. Drenagem e lUimtnação de dois campos de futebol. local«Zàdd nos bairros: Rodoviários e
Jardim Aeroporto. Mumcipic de Pauo Afonso - Bahia, que as empresas CONSTRUTORACENIO
LTOA - EPP e MAGALY ANDRÉA SÃ SILVA - ME interpuseram Recurso Administrativo, contra a
decivào da Comissão em INABILITÃLAS Pica at>«rto o prazo aos írtteressados de tmpugnaçfto
Oc 05 (cncc) dtss utv^s de acordo com o ad 109 da Lei 3666/93 Pauto Afonso. 03.'09/20^.
Kplysr.ne Andrade Barros Brandão • iPresidenie da Comrssào de LicrtaçAo)

PREFEITURAMUNICIPAL DE GUANAMBI
AVISO CC ItCMACAO . PftCCAO PRCSCNCIAL N* «ZZ-TOaSPP.PSlO

O  i iu ó» 0UAKAVI8I BA Mr*ve« do 0»(r«ra rt* 75$ C* 13 óe nwMU <!• 7370. ■««a ao co-
M  '«eu^a «oUçSo nnCCAO PRTSTNCUU. H* 072-7070PP-»UC «m TIOSOOTO

A» Cí iCniirfi. wa M*!» cej€TO C..-y*b«Uvao Ur par* OwjkjaçAo ór marína» ntMjc*onart «m Mes
iixet • a:v»laó«4 «a nr»(«<ura ór Owaii»n^6A EtMa' ancortye-M e«ponn«r no s<te

na ^ tr 'uanKUi'*nciacn'nora«.vcAacoe«. no «.m*! iKX*cao»cniTiprasi1«yA»< tom e na sede ea
tui* rnaom <raK>rMCó*>x no Setor 0# LotacOo O* OTliOOmat a» IJhOÕinn fonatax (77) 34$2-

43i7'43ic - Uivuiudcaa óo» oueo« aiot • OiSno 0:'icta' • Me «viwquaromoi Da govbr Moiciooos Santos Baha
- C58.tW?070 Pregoa*o

AVISO DE LICITAÇAO - PRECTU) PRESENCIAL N* 02S.3t)70PP.PMG
O Pir.^in.40 <1a PM da GUANAMOL BA dawgnado atra«a« do Oaciaio ri* 7S5 da 13 da mao da 7020. lava ao co-
nr»»c<rnares COS mtoassadoi. qua raatawá fiUacOo PRCOAO PRESENCIAL N* 023.2070PP-PMG em 3A«d/2ã20
aa ÜAi>uüir..o. a«n su* «ad* OOjEIO Ragslro em prados para Ntura a avantual conbal*(So da ampraea voando
• •guis><So da lancTm «m garal. potoa da fruLu. cnas a 'arrtpareMas. eastiriados ao« cursos, avantoc. palasire* a
»«nviato* «w.»wado9 paiaa sacatanaa oo i*Kyvc>p<o o» Cuanamts-BA EdtN anconba •• diapcrwa< no ada nOD'//
gL^a-^anea ba D^ Vant^armcMco^cvAsScitacoes. noaan»! sctacacacompras^gmau com a nasada da Prataí*
I.XJ LLjnir>(>* n-.My«s inl»f*\acóasno Sator Oa lacOacOoOa OTnCCmn »%IJnOOmri Eonalaa (7/) )4&2-4312>43t0
• Dív^vka:' d&s >.ve.s tt&s • Otaro • sda av*» goarantot Da qovD* M*'C« das Santo» Bar^ - OàOãTOTO

RtTtf íCAÇàO DE LICITAÇAO - PR(QAO PRCSCNCUL >f* OZ0-2OPP-PÍ«G
Ci (i^i nu úa OUANAieu H* das^nado afavés do Oacivio n* S37 da 18 oa daxambro fie 7019. lava av
corv<ncim<.nto do» mivrassaclo» qta o vd»UI («raranle a Scn-HOn PKfc(àAO PRESENCIAI rp 070 70PP PLIG. for

ÍJHyvjvJO ss CerOOniin. «m »j« »rda OBJETO ContralAcOo da sala^DO da insfalu*^ Iviafitava para Operar, paio
rtn D5 tc ncol a>VM. ns «annco» da procassamantos a patanciamanlo da crérSlot piov«n.«r«ta da fonia da

rav»>rvn(.i rk>» tiyy.vjnot alc-Dvot tontraiados co>*>»»VQn»Jos. via'Jvos a pans«rvstas da Prafaawr» MLmcipai Oa
Guar^j^-tM - Eotal ar contra »ad'»i>oii4«alr«sit« rr;p "gL.arwnb( tta e3v&r''Van»parwncia'ainc)ras1iciCaccas.
no r (*gi« «.Cac.K.vccncvamgntM curn • na saO» da Praioitura IA>nac«at. rruDOras «^hyiTUKóaS no SatC da LiO-

-  . .. ... - » . - " OVcia • «Oa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDÉRIO
AVISO OE UCITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N* (»4n020. A Preloilura Mumcípal de SÃO
Desidàrio toma público que realizara no úta 15 de setembro de 2020. às 09:30h (nove horas e
trmu rmnjtos) rtoràrio local sob o cntôrio de menor preço por item. com vistas á Contrataçôo de
empresa «speciaiizíida para ooursição de mcdicamcntospara tratamento da C0ViD*19. conformo
protocolo niuoicipat e do Mmislerio da Saúde, a f*n de prestar uma tnedior assistência aos casos
confirmados no município O Ed<iai estará disponível nos sites wwwbtl org tn e vnvw.saodesi*
dano tm qov t>r tnformaçôes e «sclorecinsantos ã Praça Emerson Bartiosa. n* 01. centro, Sdo
Desidèno-BAou peto e-mail bCilaçáo@<4Ddesiderio.l>a gov.br. Sào Desidàrio/OA. 03 de setembro
de 2020 Márcia Bastos Cárnevo da Silva-Pregoeira Ofioal.
AVISO OE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N* MS/2020. A Prel«r|urA MunicpAI 0« SAo
Ovviderio torna púDkcoque realizará cta 15 de setembro de 2020. ós 14:30 (quatorze e tnnta)
hoiáiio local, sob o cnténo ce m«oor preço por iiem, com vistas à Contratação do empresa para
AQu<S ÇAo DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, para atender demanda do Programa Municipal do
Seguraria Alimentar 'Prato Cheio' o BenefiCios Eventuais, insblvidc pela lei 01672007 de 12 de
dezembro de 2(V)7. vinculado à Secretaria àiunicipai de Assísiáncia Social, conforme especifico*
çA«rs contidAis no Termo d« Refurãnda O EditaJ eslnià disponível nos sites www.t)!!org.br a www.
s.iodosrcJero ba.govbr lofurniaçôes e esdarectmentoe à Praça Emerson BartMsa. n* 01. centro.
Sâo Desioaiii^BA cu pelo e-maii ii&tâçáo^sdodesider>o ha gov br. Sáo Desidáno/BA. 03 de se-
tvmbro oe 2020 Moraa 3.Tstos Carneiro da Silva-Pregoeira OTiCiál

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES
AVISO OE ADJUDICAÇÃO OO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DC PREÇOS N*
011/2020. A Preyoeira e Eqúpe de Apoio tomam pút>ltco o resultado do julgamento referente à Li*
citação' Mixlaitdode' Preg.lo Eletrônico para Registro de Ptoços n* 011/2020 Objeto' REGISTRO
OE PREÇOS PARA FUTURA AOUlSlÇÃO OE lOUSAS OE VIDRO. OBJETIVANDO ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAJ. OE EDUCAÇÃO DE LUiS EDUARDO MA-
GALHAES^Ha Após a enáiise documentai e o julgamento das propostas, declara vencedoras do
CfftfiiiHr a» <n.pfes3s; FFN fORNAZARi ME. mscnta no CNPJ sob nM3 194 305^1-27. com
a Pro{X)Stá no valor de RS 544 993 00 (quirtfientos e qunrertta e quatro mil. novecentos e noventa
ii (Kto ruaU) Luís Eduardo /JAgutrtães - Batiid. 04 de Setembro de 2920.

NiSSARA SCHLEDER - Pfegoeiro
AVISO OE homologação 00 PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N^
011/2020 O P/if/erlo. no u»o dv tuas atribuições legais « de oonformídade com a Lei Federal n*
ô €66 91 V 10 52902 c suas a'teraçõe$ posteriores, iiornoioga o resultado do juigainento da Liei-
t.i;Ao M'jdí*: Jade: Pregão Eiftrôrvco pam Reg:slro do Preços n* 911/2020 Objeto: REGISTRO
DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO OE LOUSAS OE VIDRO. OBJETIVANDO ATENDER
AS necessidades da secretaria municipal DE EDUCAÇÃO DE LUÍ$ EDUARDO MA*
GALHÃES-BA Apôs a aniihse documentai e o julgamento das propostas, declara vencedoras do
certame as empresas- FFN FORNAZARI ME. inscrita np CNPJ sob n« 13 104 305/0001*27. com
a PruiiQsUi no valor do R$ 544 993.00 (quinhentos e qunrenta e quatro mil. novoconios o noventa
e oitu rutiis). Luís Eduardo Magalhães - Bahia. 04 de Setembro de 2020.

OZIEL OLIVEIRA •* Profoilo Municipal.
AVISO OE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO OE PREÇOS N* 013/2020. A
Prefeitura de Luis Eduardo Magalhães toma público que roolizarò lotação no modaiioado Pregão
Eletrônico n* 013/2020. objetivando o Registro do Preços parofutur» aquisição de Equipamentos
de Proteção individual - EPTs. p&ra subsidiar as ações de controle e comboio do COVID-19.
atendendo fis necessídodes da Secretaria Municipal do Trabaltio e TLssisiãnoa Soóal de Luis
Eduaido Magaihães/8A. A Svss&o de Abertura dos Propostas serã no dio 16 de Setembro do
2020. às 09 00 horas (Horário de Brasília), através do seguinte sitor www bUcompras com. O
Edital eslaro disponível nos seguintes sites: http //portaidatransparencta kttseduardomagalhaos.
b3 gov br/1icitacous/ e www táicompras com Quaisquer informações disponíveis dUaves do e*
.nv>'t i*ataciiijgprT^m ba gcv br oo pdo telefone (77) 3623*9051. Luís Eduardo Magalhães -
BA Oà do SeiL-móro de 2020

Nissora Schiedcr - Pregoe>rd

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRiPÃ
CNPJ N: 13.094.658/0001-02

AVISO DE UCITAÇÃO
O l4unteípio de Pmpà * Bahia, cm consonância com a Lei n* 10 520/2002 o Lei n* 9 666/93. torna
púbbco que será reakzada dia 21/09/2020 às lOhOOmin. a Lioiação na Modalidade Pregão Pre
sencial n* 024/2020- OBJETO: Registro de Preços para eventual o futura aquisição de dmenlo.
blocos, lajes prô^noldadas « canaieta estrutural, para atender as necesskfados das Secretarias
Munidpais. tipo menor preço por lote. conforme Termo de Referônda do Ediial e seus Anexos. In
formações Q Edtlal ã disposição no Setor de Licitação da PrefoNura. situado na Praça da BarKfoira.
30 - Centro - CEP 46.270*000. Fone; (77) 3440-2337. Outros atos serão publicados no Diário 03*
ciai do Município, disponível no site: www piripa bo io.org. Pirtpã - Bahia. 03 de Setembro de 2020.

Adalbcrto Gonçalves Jardim - Progociro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA
AVISO DE PUBUCAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N*. 02».]0}0-PP. A PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE BOOUIRA. por via do seu Progooíro vem tomar público a abertura do procosso do
licitação Pregão Prosoncíol n*. 029*2020*PP. objeto: contratação de empresa ospecíofirada para
tmplantaçào do sistema integrado de arrecadação tributária através do licença de uso com aces*
so símuttâneo de usuários, visando atender a demanda deste município, conforme cspeciAcaçôes
detalhadas no Ed4ai e anexos Julgantcnto* Menor Preço Qiobtii. Sossáo 21/09/2020. 09 (X)h
Editai disponível no endereço eletrônico www boquira ba gov.br/SaoiDiarioO^cial ou na sodo des*
Ia Prefeitura Municipal Informações telefono (77) 3645-3S02 ou pek> e*mail ficilacao^txxtuira
ba.gov br Boquva, 08 de setembro de 2020 Lü7V<l PORTO ARAÚJO • Pragocíro Ofoai

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI
CNPJ Ni 13.7S3.9S9/0001-40

AVISO Oe RCPUBLICAÇÃO DE LICITAÇAO TP-003-2020
Torna-se pút>hco que no diã 25 De Setembro De 2020, às 10h3Cmin Fará realizar a Tomada
de Preços, n* TP003-2020. objetivando a CONTRATTLÇÃG OE EMPRESA ESPECIALIZADA DO
RAfJtO PARA EXECUÇÃO INDIRETA OE OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
ESTRADAS VICINAIS 00 MUNICÍPIO DE ITAMARt/BA Os demais alos pertinentes a este certa
me serão publicados em diário prôpno (www.itãmari.ba.io.org Ix).

Vàlnwo Rodrigues Oirvetra. Presidente CPt

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIAU
TOMADA 0£ PREÇOS N* 019/3020. O Presidente da CPL realizará o Tomada de Preços n*
019/2020. no Auditório do Colégio Municipal Prof. Celestina Bittencourt. IpUiú-BA. em 2S/09'2020
às 09h00min (horário vigente na Bahia) para n contratação de empresa especializada no ramo de
engenharia para a execução de obra de construção do uma CRECHE TIPO 1. no ãmbilo do Pro
grama Nàcionàl de Reestruturação e /aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil
- PROINFAMCIA. pactuado com o FNOE através do Termo de Compromisso n.* 201604446.1.
que será construída na Rua GctCAo Vargas, n* 311. Bairro: Centro, no Município de Ipteú/Bahia.
Td.: (73) 3313-2036. Edital e drvutgaçio dos domats atos do certame: www doem org.br4>a/p«au.
Jan (Sonçaives Muntz Ferreira - ^sidente da CPIÚ Decreto n* 5.489/2019. Iptaú • BA. 06 de
Seterr^xo de 2020.
TOMADA OE PREÇOS N* 020/2020. O PresidenIe da CPL reolizorâ a Tomada do Preços n*
020/2020, no Auditório do Colégio Munidpal Prol. Celestina entencoufl. Ipiaú-BA. em 26/09/2020
ãs CdhOOfnin (horário vigente na Bahia) para a conlratação de empresa especializada no ramo de
engenharia poro a execução de obra de construção de uma CRECHE TIPO 1, no ãmbtlo do Pro
grama Ndc4>nal do Reostruiuraçõo e AparoViagem da Rede Escolar Pública de Educação Infant4
- PROINFÃMCIA. pactuado oom o FNOE através do Termo do Compromisso n * 201304657*1.
que serd construída no Loieamenio Bom Jardim - Bairro Eucfcdes Neto (Bairro Novo), no Muni*
cipio de tpiaú^ahui. Tel: (73) 3313*2036. Edital« drviigaçâo dos demai atos do cedame: www
doern.org br/bõ/ipiau Jan GonçaVes Munq Ferreva - Presidente da CPU Deaeto n* 5.439/2019.
Iptaú * BA, 08 de Selombra do 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PREtSÃO ELETRÔNICO • N* 006/2020. A Prefeitura Mumcipel de Po
ções - Bahia, em conformidade com o disposto na Lei 10520/2002. Decreto n* 10 024/2020.
Decreto Municipal n* 141/2020. Le* Complementar n* 12^2006 e. subsídianamcnie a Lei n*
6 666/1993. com suas posteriores eiterações. torna púbTico que será realizado o Progáo Ele
trônico n* 0037020. tendo como o^etc o registro de preços para a aquisição de cestas tiàsicas
em alendcnento a Secretaria Municipal de Ãssislèncía Social, que serã realizado no (áa 21 de
seiembro de 2020. às lOhOOmm. na sede desta Prefeitura. Aos interessados o Edital estará á
disposição no linK htlp:7/www.pocoes.ba.io org.brAronsparenciaTlicitacoesNovo. www.licitacoes*#
com.br e htip-JTWww.Iransparervcia.pocoes ba gov br/transporenda/diorto. mais informações junto
AO setor cornpetanlo. oslobe(e<^o â Rua Ittfiâ. n* 146 8. Centio. Pcçõos-Ba. das OThOOmin às
l3h(X)min. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Po*
çôes^DA. 09 de setembro de ^20. Pregoevo. Joào Pedro RàHhro do Nascimento.
AVISO OE UCITAÇAO PREGÃO ELETRÔNICO - N* 00972020. A Prefeitura Municipal dc Poçúes
- Bahia, em conformidade crvn o disposto rui Lei 10.520/2002. Decreto n* 10 024/2020. Decreto
Mur^idpal n* 141/2020. Lei Compíemenlar n* I23/20O6 e. subsídiariamenle a Lei n* 8.666/1993.
com suas posteriores alterações, toma publico que terá reaNzndo o Pregão Eletrônico n*
009/2020. lendo como objeto a aquisição de Kit Higiene em atendimento n Sècrctana Municipal
do Assistèrrcia Social, que scrà roatizado no dia 22 de setembro do 2020. às 10h00mir>. nn sodo
dosla Preloitura. /Vos interessados o Edital oslarà à disposição no link http •'/www.pocoes.ba io-
org.brAransparuncia/liCitacoesNovD. www.licitacoes-e.com.br e http //www.transpnrencia pocoes.
iM.gov.tx/Iranspámr^ca/diano. mais informações junto ao seux competente, estabelecido â Rua
Itâka. n* 146 B. Centro. Poções-Ba, das 07h(X)nicn ás 13fKX>min. Os demais atos deste processo
serão publicados r»o Oiãric Oficial do MurucJpio Poções/BA. 09 de setembro de 2020.

Pregoeira: João Pedro Rit>ero do Nasdmonlo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO - BA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N-. OÃVÃOZO EXCLUSIVA PARA MEI. ME E
EPP. A PREGOEIRA loma púbácc aos Interessados que reaUzará licitação na modalidade Pregão
Presencial n' 023/2020: Processo /úfmcncstrativo: 133/2020. Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM.
Objeto: Registro de preços para o forneomento de malcnsl grãfico e canmOos. para atender
as dcmarsdas da Prefeàura Municipal e secrolartas do MuncípK) de Murado Novo/BA. sessão
de abediea: ãs 09 OOH Isoros do dia 22/09/2020. na sata de reuniões da COPEL na Prefeitura
Muncipat de Murvfo Novo • Bahia. Maiores informações através do toi. (74) 3626-2098 das 08.00
hra às 12:00 horas Os iiUeressodos poderão obter o Editai no endereço www.mundonovo ba gov
br ou na Prefeitura Municipal de Mundo Novo - BA. na sala da CPL. das 03 00 hrs as 14 00 hrs.
AVISO DE LICITAÇAO PREGÃO ELETRÔNICO N*. 0004/2020. A PRECOEIRA torna público
aos interessados que reabzarã hotação na modalidade Pregão Eletrôruca n* 0(X)4/2020. Processo
Admmislrativo 137/2020. Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM. Objeto Aquisição Oe Testei Ràoetos
para diagrtostico de COViD-19. em caráter de urgánoa para o enfrentamenio da emergi noa de
Saúde Púbtica. de acordo com a le* 13.979/20, conforme oondiçõos. sessão do abertura: ás 11 (X>
horas do dia 1 S/09/2020, no Portal de Compras do Governo Federal - www comprasgovemamen-
lais.gov.br. Maiores informações através do tel. (74) 3626-2098 das 0d:00rirs às 12:00horas. Os
Interessados poderão obler o Edital no site oficial do Municfpio, no Portai de Compras do Governo
Federai - www.comprasgovemamenlais govbr ou na Prefeitura Munícipai de Mundo Novo - BA.
na sala da Comissão Permar^nte de Licitação, das OôhOOmn as I4h00rnin Mundo Novo (BA).
08 de setembro de 2020. Sama Rodrigues D«as. Pregoeea.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA - BA
EXTRATO DO CONTRATO P.P. 033-2020. CONTRATO N* 270/2020. oriundo do PP n* 033/2020.
ciijo objeto é a Contratação de empresa para lornecimento de refeições tipo 'seil senrice' para
atender as demandas das ações do prevenção o onfrentamento da pandcmiâ do COVIO-t9 para
a Seaetana de Saúde do Mumcipo de lorá- BA PROMtNENIE FORNECEDOR: EDVAL COSTA
FtGtJEREOO. Valor Global RS 315 700.00 (Tiozontos e quvize rmi e setoccntos reais). DOTA
ÇÃO ORÇAMENTARIA Órgão: 02 06 00 - Secretona de Saúde. Projeto/Airvidade: 4055 4107.
4109.4113. Elemento de Despesa: 33.90.30 00. Fonte: 02.09.55. DATA DA ASSINATURA. 04 de
setembro do 2020

Marcelo TVilânío Santos Brandão - Prefeito.
RESULTADO FINAL PREGÃO ELETRÔNICO N*. 033/2020. A Comissão de Licitações do Muni
cípio de ipirà - BA torna pubkca e da ciéncMi aos interessados o RESULTADO FINAL do PREGÃO
ELETRÔNICO n« 036/2020. Processo ÃrtiTMXistralrvo n« 1637020. MENOR PREÇO GLOBAL,
regida peta Lei 3 666/93. que objetiva a Contratação de empresa para aqmsição do fraldes des-
coitavas para alor>dxneAto a demandas Judciats da Secretana de Saúde para a Prefeitura Muni
cipal do Ipirã -Bú EMPRESA VENCEDORA: LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS
HOSPITALARES LTQA * EPP com o valor de RS 46 495.20 (quarenta e seis mil. quatrocentos
e noventa e cmco má a vinte centavos). Publicação para conhecimento dos interessados, nos
termos do Diploma regulador. Iptrã - BA. 04 do setembro de 2020

tGOR ROBERTO ALVES SANTANA. PREGOEIRO.
EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N* 0387020. O Prefeito MARCELO
ANTÔNIO S7LNT0S BRANDÃO, no uso de suas atnbuíções legais, em cumphmento a Lei n
8 66673.10.S20K)2 a aiterações. toma pública a HOMOLOGAÇÃO da iiciiação na modalidade
Pregão Eletrõmco n*. 036/2020. processo administrativo n. 168/2020. o qual tem por objeto a
Contrataçfto de empresa para aquisição de fraldas descartáveis para atendimento a demandas
Judiciais da Secretaria de Saúde paro a Prefeitura Muniapol de Ipirà -Ba O qual teve como
vencedora a empresa LUSMED COMÊRCtO OE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTOA
. EPP. que apresentou o MENOR PREÇO GLOBAL, no valor de RS 46.495.20 (quarenta e se.s
m4 quatrocentos e noventa e cmco rea« e vtrxe centavos), ipirà - BA. 08 de setemcxo do «020

tGOR ROBERTO alves SANTANA. PREGOEIRO

Acesse o site

Vy:



AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 004/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO/BA
AVISO DE LICITAÇAO PREGÃO ELETRÔNICO N< 004/2020. A Pieloltura Uumcipfll do SAo
0«£(ddflo wn» pübiico qu« coMi/tra iio dia de sotentoro de 2020. «» 0$;30lt (nove noras o trinta minuiot) liorerlo
local sob o oiiorlo 00 nieiKH pioço per item, com vluas a Conitataçào de enipreea ospectelizada para «quülçeo da
rredii»moniM para aaiamomo da COVID 19. oonrortrw protocolo crvirie^l o 00 Mn&teno da Saitdo. a Rm de
piostar pnu nieihor auistfncie «ca casos coiiflrtradoe no ntasciplo. O Gditai estaii disponível nos sties
wwwtülQiqbf e vl-ww saodesioerio ba qov &r. inlormagoet o escterectirrentos A Praça &ner«on Daibosa. n* 01.
ccrtio. $ao Ocsioert^OA ou peb tmatl iicitacao^MOdesidena.beqov.Dr. S«o DesbenoBA. oa de settnrbro de
2020 Merda BaKOt CanwrrodaSrive-PtegoeitaOtbàfl

PREFEITURA UUKICIPAL 0£ $A0 DE$lDéRtO/8A
AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO ELETRÔNICO N< 005/2020. A Pteictarre MunJcrpftl de $*0 Dctuerto lorru
púbico que retii/ere rc da i5 oe setemao oe 2020. as 14» <draiar/e e vtnu) hore-io bcai. soo o cnteno dc
nenor |.r«QO per noin. oom vteies a Ccnuaiaçao Oe empresa pare AOUISIÇAO OE OENEROS ALtMCNTtCIOS.
psr» 0i«nd«r oenvexln do Prograrna Muriídpal de Segurao;e Almeour Che>o* e B«re(ooa Eviariuaia.
inetitjído tAKa i«i 010'200/ do 12 00 dezenbto de 2007 viicuiado A Sodoiaria Munopal d» Asasionoa Sodei.
cot^íorme esp>ocií<acdes cor^uces rto Termo oe RefcrAnoa. O Edital esiare dlsoonivol nos stiei bti cro bi e
ffffvv sec><>,'SKIr<'c>.tv«„Qr'/v P.f libumiçocs © osdnrecirnontos a Praça Erncrson BarnooA, n* 01, oeniro.
De&t00rlo-6A ou i/>eio o niali liati*;ão^saodosIde(b.bAgov ta SAo Dosrdeib/6A. 09 de seiornbro de 2020 Márcia
BasbsCaiiHiliode Slva-Rreyoeira Oddai

Certificação Digital: 28UDX7KW-K8ZY739R-F5KNOGGP-FUJ7B8YS
Versão eletrônica disponível em: httpsV/saodesiderio.ba.gov.br

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que Institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N> 44/2020

P.A 374/2020. Tipo: Menor Preço/Por Lote
Objeto: Objetivando a contratação de empresa especializada em locação de

veículos automotores para suprir as demandas do Município de Prado • BA. Data c horário:
16 de Setembro de 2020, às 09h:00, no site: www.licitacoes-e.com.br. Edital na sede, no
site www.doem.org.br/ba/prado/editais e no link; www.iicitacoes-e.com.br.

Prado - BA, 8 de setembro de 2020.
MAYRA PIRES BRITO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENOAL N« 31/2020

Processo Adminisírativo n® 859/2020,
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a composição de cestas

básicas, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social, em
decorrência da pandemia causada pelo coronavirus {COVIO-19). Abertura: 21/09/2020, às
10h:00. Edital disponível no prédio da Prefeitura, das 08h/12h ou no endereçoeletrônico:
www.riodecontas.ba.BOv.br/diariooficial.

CAMILA KATIELY PEREIRA NEVES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITÓRIA

AVISO OE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N« 18/2020

Será realizado em 21/09/2020 às 09:0OH, tem por Objeto a AQUISIÇÃO DE
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, TESTE RÁPIDO E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL NECESSÁRIOS AO COMBATE DO COVID - 19, PARA ATENDER A SECRETARIA
MUNICIPAL OE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE
MUNICIPIO, no ATUAL EXERCÍCIO DE 2020. Editais no E-mail: licitacaoscvitoria@gmail.COm,
03/09/2020.

ALAN SANTOS CALIXTO DE ALMEIDA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ

AVISO OE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N» 10/2020

A Prefeitura Municipal de Santaluz avisa que realizará a seguinte Licitação:
TOMADA DE PREÇOS N». 10/2020. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS OE CONCRETO E PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, QUE É
COMPOSTO POR UMA MISTURA DE AGREGADOS (PEDRA BRITADA) E LIGANTES ASFÁLTICOS,
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), COM ESPESSURA DE 5,0 CM,
APLICADO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE, TIPO PARALELEPIPEDOS E PINTURA
HORIZONTAL NO ASFALTO, NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ/BAHIA. Abertura: 25/09/2020 às
08h:30 min. Os interessados poderão obter o arquivo com o Edital e anexos pertinentes ao
presente certame mediante gravação por meio eletrônico junto ao setor de licitação,
localizado no CENTRO ADMINISTRATIVO JOSE NUNES DA SILVA, MÓDULO - SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, Avenida Getúlio Vargas, s/n - Centro, Santaluz - Bahia, no
horário das 08b00min às 12h00min, ou através do endereço eletrônico ■
(samaluz.ba.gov.br).

Santaluz. 8 de setembro de 2020.

QUITERIA CARNEIRO ARAÚJO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

AVISO OE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N» 29/2020

A Prefeitura Municipal de Santo Amaro • Bahia, por meio do Fundo Municipal
de SaCide • CNPJ 12.278.36378/0001-30, torna público, para conhecimento dos
interessados, que encontra-se aberta Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, que será
realizada no dia 22 de setembro de 2020, às 10 :00 horas, (horário de Brasília) no portal
www.bll.org.br, para O CONTRATADO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O
FORNECIMENTO DE TESTE RÁPIDO PARA O COVID 19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO - BA, conforme especificado no
Edital. Informantos que O Edital encontra-se disponível nos sites www.bll.org.br e
https://doem.org.br/ba/s8ntoamaro/ediiais. Informações através do telefone - (75) 3241-
2269 e e-rnail: iicitasantoainaro2017@ginail.com. Data: 08/09/2020.

POLIANA ALMEIDA MOURA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N! 4/2020

"A Prefeitura Municipal de São Desidério torna público que realizará licitação na
modalidade Pregão Eletrônico n* 004/2019, A Prefeitura Municipal de São Desidério torna
público que realizará no dia 15 de setembro de 2020, às 09:30h (nove horas e trinta minutos)
horário local, sob o critério de menor preço por item, com vistas à Contratação de empresa
especializada para aquisição de medicamentos para tratamento da COVID-19, conforme
protocolo municipal e do Ministério da Saúde, a fim de prestar uma melhor assistência aos
casos confirmados no município O Editai estará disponível nos sites www.bll.org.br e
www saode5iderio.ba.gov.br. Informações e esclarecimentos à Praça Emerson Barbosa, n»
01. centro, São Desidério-BA ou pelo e-mail Iicit3ção@saodesiderío.ba.gov.br.

PREGÃO ELETRÔNICO N« 5/2020

"A Prefeitura Municipal de São Desidério torna público que realizará no dia 15 de
setembro de 2020, às 14:30 (quatorze e trinta) horário local, sob o critério de menor preço
por item, com vistas à Contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS,
para atender demanda do Programa Municipal de Segurança Alimentar "Prato Cheio" e
Benefícios Eventuais, instituído pela lei 016/2007 de 12 de dezembro de 2007, vinculado à
Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme especificações contidas no Termo de
Referência. O Edital estará disponível nos sites www.bll.org.br e
www.saodesiderio.ba.gov.br. Informações e esclarecimentos à Praça Emerson Barbosa, n»
01, centro, São Desidério-BA ou pelo e-mail licitação@>saodesiderio.ba.gov.br

São Desidério - BA, 8 de setembro de 2020.
MÁRCIA BASTOS CARNEIRO DA SILVA

Pregoeira

í diKumrnio íxxJe ser venficído no eodefcço çletfOftKO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELHRÔNICO NS 2/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de
alimentos prioritariamente ricos em proteína, para serem repassados a Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais - APAE para distribuição entre seus usuários de acordo com a
recomendação da Portaria nf 369 de 29 de abril de 2020 do Ministério da Cidadania,
conforme Termo de Referência.

O Município de São Francisco do Conde, através do Pregoeiro Oficial torna
público o resultado oficial do referido Pregão Eletrônico, tendo como vencedora do
cename a empresa: Urãnia Maria dos Santos - ME (Armazém Tropical), Valor Global: RS
140.499,00 (cento e quarenta mil, quatrocentos e noventa e nove reais). Critério Adotado:
Menor Valor Global. São Francisco do Conde, 19 de agosto de 2020. Naiinaldo Couto de
Mello - Pregoeiro Oficial.

Nesta oportunidade o limo. Sr. Secretário ratifica os ATOS do Pregoeiro e
homologa o objeto e valor a empresa supracitada.

São Francisco do Conde, 8 de setembro de 2020
ALOÍSIO OLIVEIRA OE SOUZA

Secretário Municipal Desenvolvimento Social e Esportes

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL

EXTRATO OE CONTRATO

Contratante: O MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL/BA e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO
GABRIEL, CNPJ n< 13.816.024/0001-65, torna público que firmou os contratos nesta data:
Contrato N® 0492/2020 com a seguinte empresa: ELETROMEO EIRELI, CNPJ n®
26.483.355/0001-72, valor da Proposta para o Item 01 de RS16.989,96 (Dezesseis mil e
novecentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos). Contrato N® 0493/2020 com
a  seguinte empresa: K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI. CNPJ n®
21.971.041/0001-03, valor da Proposta para o item 02 de RS970,00 (Novecentos e setenta
reais). Contrato N® 0494/2020 com a seguinte empresa: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI,
CNPJ n® 09.560.267/0001-08, valor da Proposta para o item 03 de R$6.900,00 (Seis mil e
novecentos reais), valor da Proposta para o item 04 de RS698,00 (Seiscentos e noventa e
oito reais). Contrato N» 0495/2020 com a seguinte empresa: ROYAL ATACADISTA E
COMERCIO EIRELI, CNPJ n» 24.103.721/0001-95, valor da Proposta para o item 05 de
RSl.407,92 (Hum mil e quatrocentos e sete reais e noventa e dois centavos). Objeto:
Aquisição de equipamentos diversos para uso nas instalações da Secretaria Municipal de
Saúde de São iSabriel-BA, com recursos oriundos das propostas; 13816.024000/1150-3 e
13816.024000/1150-2. Vigência: De 08 de Setembro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020.
Dotação Orçamentária: Órgão: 02.09.02 / Atividade: 2.044 / Elemento de Despesa:
4.4.9.0.52.00 / Fonte: 02 / 14 / 23. Fundamentação legal: Lei 8.666/93 e lei 10.520/02.
Data de assinatura do contrato: 08 de Setembro de 2020.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N® 5/2020

Objeto: Aquisição de equipamentos diversos para uso nas instalações da
Secretaria Municipal de Saúde de São Gabríel-BA, com recursos oriundos das propostas:
13816.024000/11SO-3 e 13816.024000/1150-2. Vigência: De 08 de Setembro de 2020 a 31
de Dezembro de 2020. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. O Exmo. Senhor Prefeito do
Município de São Gabriel/Ba, no uso de suas atribuições legais, considerando as
disposições da Lei 8.666/93, e o que consta no processo em epígrafe, HOMOLOGA o
procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico n® 0005.2020 e ADJUDICA o
objeto licitado em favor das seguintes empresas: ELETROMED EIRELI, CNPJ n®
26.483.355/0001-72, valor da Proposta para o item 01 de RS16.989,96 (Dezesseis mil e
novecentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos), K.C.R.S. COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ n® 21.971.041/0001-03, valor da Proposta para o item 02 de
RS970,00 (Novecentos e setenta reais), BETANIAMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ n'
09.560.267/0001-08, valor da Proposta para o item 03 de RS6.900,00 (Seis mil e
novecentos reais), valor da Proposta para o item 04 de RS698,00 (Seiscentos e noventa e
oito reais), ROYAL ATACADISTA E COMÉRCIO EIRELI, CNPJ n® 24.103.721/0001-95, valor da
Proposta para o item 05 de RSl.407,92 (Hum mil e quatrocentos e sete reais e noventa e
dois centavos), para que produza os efeitos legais e jurídicos pertinentes.

HIPÓLITO RODRIGUES SILVA GOMES
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO JACUÍPE

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAI N® 22/2020

O Prefeito Municipal de São José do Jacuipe - Bahia, HOMOLOGA a presente
Licitação na Modalidade Pregão Presencial n® 022/2020, objetivando a contratação de
empresa do ramo para Registro de Preço no fornecimento de cestas básicas para atender
a Secretaria de Assistência Social do Município de São José do Jacuipe - Bahia. Empresa
vencedora: José Luis Silva Araújo ME, CNPJ: 03.736.805/0001-96, no valor global de RS
116.000,00.

São José do Jacuipe BA, 8 de setembro de 2020.
ERISMAR ALMEIDA SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁTIRO DIAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N® S/2020

O Município de Sátiro Dias torna público aos interessados que se realizará no
dia 22 de setembro de 2020, às 09:00 horas (Horário da Bahia), a licitação, modalidade
Pregão eletrônico, de n® 005-2020-BB n® 834089, através do site: www.licitacoes-e.com.br.
tendo por objeto a CONTRATAÇÃO OE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
ESTRUTURA E SEGURANÇA DAS BARREIRAS SANITÁRIAS, NO USO DAS AÇÕES DE
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE (COVID-19). Os interessados poderão obter
informações e/ou o Edital devidamente atualizado e seus anexos através do site:
www.licitacoes-e.com.br e/ou htlps://www.satirodias.ba.gov.br/Site/DiarioOficial. Maiores
informações E-mail: cpl.pmsd@gmail.com. Sátiro Oias-BA 09 de setembro de 2020

ÁLVARO MENDES SANTOS JÚNIOR
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO DO MATO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N® 24/2020

Processo Adm n® 059/2020.
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento e Locação de

banheiros químicos para o município de Sitio do Mato - BA, necessários e essenciais ao
combate à pandemia do covid-19. RATIFICAÇÃO E HOMÓLOGAÇÃO. Empresa POINT
EVENTOS E LOCACAO DE ESTRUTURAS LTDA - CNPJ n® 07.091.453/0001-10. RS 3.600,00
(três mil e seiscentos reais).

Sitio do Mato - BA, 6 de julho de 2020.
SOFIA MARCIA NUNES GONÇALVES

Prefeita

Assinado (J.fitíl'7»t<7te coolofn^r MP o* 2.200-2 dç ?i/0S/ZCOl. |C3P
gue nsiitui » lnfr*evifutuf« de C^ívei PúWicai Brâwlewa • ICP Bfaw
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PROPOSTA DA EMPRESA

-FORMED



MEDICAMENTOS

^ - 14-5
FORMED COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ 03.434,444/0001-23 - INSC. EST.: 52.020.515-ME

Fone: (77) 3611-0526

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO-BAHIA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRAÇA EMERSON BARBOSA, N9 01, CENTRO.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO N' 004/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N* 548/2020
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

DATA DA REALIZAÇÃO: 15/09/2020 - HORÁRIO: ÁS 09:30 HORAS.

LOCAL: BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL - BLL

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:

01) FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

RUA : AYMORÉ, N9 560 - TÉRREO - RENATO GONÇALVES - BARREIRAS/BA - CEP: 47805-096

TELEFONE: (77) 361105 26 / (77) 8805 05 27

CNPJ 03.434.444/0001-23 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 52.020.515 EPP / INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4084
EMAIL: for_med@hotnn3ll.com

NOME PARA CONTRATO: JOSÉ ROBERTO CERQUEIRA WANDERLEY

02) CONTA CORRENTE: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 3338-3 CONTA CORRENTE: 6245-6

'^^%DOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:
NOME: JOSÉ ROBERTO CERQUEIRA WANDERLEY

ESTADO CIVIL: SOLTEIRO PROFISSÃO: EMPRESÁRIO .

RG; 3.686.434-6 - ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/PR CPF: 571.471.089-49

ENDEREÇO: RUA DOUTOR RENATO GONÇALVES N» 713 BAIRRO: RENATO GONÇALVES - BARREIRAS-BA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

03) PREÇOS: PREÇOS APRESENTADOS NA PLANILHA ANEXA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de medicamentos para tratamento da COVID-19, conformo protocolo municipal e do

Ministério da Saúde, a fim de prestar uma melhor assistência aos casos confirmados no município.

' 03.4.14.444/0001-23^
FORMED COMÉRCIO DE PRODUTOS

HOSPITAURESLTDA.
RUAAYMORÉ, 560 / REMATO GONÇALVES
L. CEP;47.806.096/BARREIRAS.BA _J

LOTE ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS UNID. QTD. MARCA V. UNIT. V. TOTAL

1 1 AZITROMICINA, DOSAGEM:500 MG COMPRIMIDO 3.000 PHARLAB R$ 4,44 RS 13.320,00

2 1
AZITROMICINAV, DOSAGEM:40

MG/MUAPRESENTAÇÃO:SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 22,50 ML
FRASCO 400

PRATI

DONADUZZI
RS 16,00 RS 6.400,00

3 1 DEXAMETASONA, D0SAGEM:4 MG COMPRIMIDO 6.000 LEGRANO RS 2,00 RS 12.000.00

4 1
DEXAMETASONA, DOSAGEM: 0,1MG/ML. APRESENTAÇÃO:ELIXIR,
FRASCO 120 ML

FRASCO 400
PRATI

DONADUZZI
RS 3,90 RS 1.560,00

5 1 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, D0SAGEM:2 MG COMPRIMIDO 800 GEOLAB R$ 0,16 RS 128,00

6 1
DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, 0OSAGEM:0,4 MG/ML

APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO ORAL, FRASCO: 120 ML
FRASCO 1.200 GEOLAB RS 3,30 RS 3.960,00

7 1 HIDROXICLORCQUINA SULFATO, DOSAGEM:400 MG COMPRIMIDO 2.400 ASPEN RS 5,05 RS 12.120.00

8 1 IVERMEaiNA, C0NCENTRAÇÃ0:6 MG COMPRIMIDO 2.000 VITAMEDIC RS 5,17 RS 10.340,00

9 1
SALBUTAMOL,DOSAGEM:100MCG/DOSE,

FORMAFARMACÊUTICA:AEROSOL ORAL
FRASCO 400 TEUTO RS 34,30 RS 13.720,00

10 1 COLECALCIFEROL, CONCENTRAÇÃO:5.00O Ul COMPRIMIDO 800 MYRALIS R$ 3,02 R$ 2.416,00

11 1

SULFATO DE ZINCO, C0NCENTRAÇÃ0:4 MG/ML, FORMA
FARMACEUTICA:SOLUÇÃO ORAL, CARACTERÍSTICA
ADICIONAL:FORMULA^O ESPECIALMENTE MANIPULADA
FRASCO 100 ML

FRASCO 400 MYRALIS R$ 46,98 RS 18.792,00

VALOR TOTAL »»»»»»»»»»»»»»»»»>»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» RS 94.756,00

NOVENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQÜENTA E SEIS REAIS

1) CONCORDAMOS E ATENDEMOS A TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E SEUS ANEXOS E QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLUSAS TODAS AS

DESPESAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO, TAIS COMO: OS CUSTOS COM SEUS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO

OBJETO DA LICITAÇÃO; TRIBUTOS; EMOLUMENTOS; CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, FISCAIS E PARAFISCAIS; FRETES PARA ENTREGA DE QUAISQUER MATERIAIS ^
CIF/. SEGUROS; ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E DEMAIS DESPESAS INERENTES, DEVENDO O PREÇO

OFERTADO CORRESPONDER, RIGOROSAMENTE, ÃS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO LICITADO, NÃO CABENDO QUAISQUER REIVINDICAÇÕES DEVIDAS A ERROS

NESSA AVALIAÇÃO, PARA EFEITO DE SOLICITAR REVISÃO DE PREÇOS POR RECOLHIMENTOS DETERMINADOS PEU AUTORIDADE COMPETENTE.
2) PRAZO DE ENTREGA : CONFORME EDITAL



3) O PRAZO DE VALIDADE DM>ROPOST

4) BARREIRAS-BA, 15 DE SETEMBRO
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ONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.
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