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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 017/2022
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
O Município de Ibicuí/BA comunica a abertura do Pregão Eletrônico n.º 017/2022,
Contratação de empresa objetivando a aquisição de equipamentos para
informatização das equipes de Saúde da Família e de Atenção Primária, por meio
da implementação de Prontuário Eletrônico, conforme PORTARIA N° 3.393, de 11
de dezembro de 2020 e descrição constante no Termo de Referência do Edital.

Início de Acolhimento das propostas dia 04/11/2022 às 09:00,
Recebimento das Propostas até o dia 21/11/2022 às 08:00 – Abertura das
Propostas 21/11/2022 às 08:00. Início da Sessão de Disputa de Preços
21/11/2022 às 08:15.
O edital encontra-se à disposição dos interessados no endereço www.licitacoese.com.br ou no email pmibicuilicitacoes@hotmail.com. O pregão será realizado em
sessão pública on line por meio de recursos de tecnologia da informação – internet,
através do site www,licitações-e.com.br mediante inserção e monitoramento de
dados gerados e transferidos para o aplicativo “licitações-e”, constante na página
eletrônica do Banco do Brasil, Licitação Banco do Brasil n.º
971626.Informações adicionais poderão ser obtidas, pessoalmente, pelo telefone
73.3272.2294, ou e-mail pmibicuilicitacoes@hotmail.com.
Ibicuí-BA, 03 de novembro de 2022.

ALFREDO RUY SANTOS COSTA
PREGOEIRO
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EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO Nº 017/2022

SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 235/2022
O MUNICÍPIO DE IBICUÍ - BA, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº
13.857.701/0001-93, com sede à Praça São Pedro, nº100, Centro, Ibicuí-Ba torna público,
através de seu pregoeiro, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, nos termos da Lei federal nº
8.666/93; Lei federal nº 10.520/2002; Lei Complementar nº 123/06 e 147/2014; Decreto Federal
10.024/2019, (toda a legislação com as alterações posteriores) além de outras normas incidentes, e as
exigências estabelecidas neste edital.
Data da Disputa: 21/11/2022 Horário da Disputa: 08:15H
Local: Portal de Licitações do Banco do Brasil (www.licitacoes-e.com.br)
Modo de disputa: Aberto (
)
Aberto e Fechado (X )
Tipo de Licitação: Por lote ( X )
Por item ( ) Global ( )
Recebimento das propostas: Até as 08:00 do dia 21/11/2022.
O edital e seus anexos poderão ser obtidos no Portal de Licitações do Banco do Brasil
(www.licitacoes-e.com.br).
1- PODERÃO SER OBTIDAS MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE ESTE EDITAL, COM O PREGOEIRO E SUA
EQUIPE DE APOIO, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUÍ, NA PRAÇA SÃO PEDRO, 100 –
CENTRO – CEP 45.290-000, IBICUI/BA, DAS 08H00MIN ÀS 13H00MIN HORAS, PELO TELEFONE
(73) 3272-2308, BEM COMO POR CONSULTA AO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO E NO SITE OFICIAL
DA PREFEITURA (WWW .IBICUI.BA.IO.ORG.BR), E MAIL PMIBICUILICITACOES@HOTMAIL.COM

1.

OBJETO

Constitui objeto desta licitação a Contratação de empresa objetivando a aquisição de
equipamentos para informatização das equipes de Saúde da Família e de Atenção Primária,
por meio da implementação de Prontuário Eletrônico, conforme PORTARIA N° 3.393, de 11 de
dezembro de 2020 e descrição constante no Termo de Referência do Edital, conforme

especificações descritas no termo de referência anexo a este edital.
1.1.1.
A licitação será em lotes, formado vários itens, conforme tabela constante do Termo de
Referência.
1.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Sistema Eletrônico de Licitações do
Banco do Brasil (www.licitacoes-e.com.br) e as especificações técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo
I, o licitante deverá obedecer a este último.
1.3. As dotações orçamentárias para classificação da despesa seguem mencionadas abaixo:
Poder 02 Executivo
Unidade-Saúde
Atividade 2047 – APS
Elemento de Despesa 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente
Fonte 14/02
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2.

AS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar deste Pregão:
2.1.1. Os interessados que atendam às exigências estabelecidas neste edital, inclusive quanto à
documentação,
2.1.2. Os que estiverem previamente credenciados no Sistema Eletrônico de Licitações do Banco do Brasil,
por meio do sítio www.licitacoes-e.com.br.

2.2. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do
sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições previstas neste edital e seus anexos e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação definidos na Seção “DA HABILITAÇÃO”.

2.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às
sanções previstas neste edital.

2.4. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
2.4.1. cujo ramo de atividade não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;
2.4.2. declaradas inidôneas por ato da Administração Pública;
2.4.3. em concordata (processos judiciais anteriores à Lei nº 11.101/05), recuperação judicial ou
extrajudicial, ou em processo de execução, falência, sob concurso de credores, em dissolução ou
liquidação;
2.4.4. estejam reunidas em consórcio e sejam controladas, coligadas ou subsidiária entre si, qualquer
que seja sua forma de constituição;
2.4.5. cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração Municipal, ou ,
ainda, penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública, nas hipóteses previstas no art.
88 da Lei nº 8.666/93;
2.4.6. mantendo qualquer tipo de vínculo profissional com servidor ou dirigente de órgão ou
entidade contrate ou responsável pela licitação;
2.4.7. enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei nº 8.666/93.

2.5. Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestão operacional
adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das atividades de coordenação e
supervisão da execução dos serviços, e desde que os serviços contratados sejam executados obrigatoriamente
pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediação ousubcontratação.

2.6. As Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e cooperativas aplicam-se, no que couber, as
disposições contidas na Lei Complementar n° 123/2006.

2.7. Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, e não
possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo citado deverão apresentar declaração em campo
próprio do sistema que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de
pequeno porte ou equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 45 da
referida Lei Complementar.
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2.8. A não apresentação da declaração de ME/EPP e equiparado importará na renúncia ao tratamento consagrado
na Lei Complementar nº 123/06.

2.9. A identificação das ME/EPP ou equiparados na sessão pública do pregão eletrônico só deverá ocorrer após o
encerramento dos lances, de modo a impedir a possibilidade de conluio ou fraude no procedimento.

3.

DO CREDENCIAMENTO

3.1 As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, junto ao Banco do Brasil,
mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida,
atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no
Sistema Informatizado de Licitações do Banco do Brasil;
3.2 Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa licitante, deverá apresentar cópia
do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
3.3 Os licitantes ou seus representantes deverão estar previamente credenciados perante o provedor do
sistema eletrônico, através do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br;
3.4 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação de senha, pessoal e intransferível,
para acesso ao sistema eletrônico.
3.5 A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em qualquer
pregão na forma eletrônica, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco
do Brasil S/A, devidamente justificado;
3.6 A perda da senha ou quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema
para imediato bloqueio de acesso;
3.7 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão
promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que
por terceiros;
3.8 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a
presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica;
3.9 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº.
123/2006 e alterações e para que essa possa gozar dos benefícios previstos no capítulo V da referida Lei, é
necessário, à época do credenciamento acrescentar as expressões “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno
Porte” ou suas respectivas abreviações “ME” ou “EPP”, à sua firma ou denominação, conforme o caso;
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3.10 Caso a licitante já esteja cadastrada no Sistema e não constem os dados acima em sua firma ou
denominação, deverá providenciar a alteração de seu cadastro no Sistema junto a qualquer agência do
Banco do Brasil S/A;
3.11 A comprovação de que trata o subitem, quanto à condição de microempresa ou empresa de pequeno
porte (ME ou EPP), será realizada quando da entrega dos documentos de habilitação, pela licitante detentora
do melhor lance ou proposta, através de um desses documentos:

a)
b)

Contrato Social, registrado na Junta Comercial, constando a condição de ME ou EPP;
Certidão de optante pelo SIMPLES emitido pela Receita Federal;

3.12 O Município não se responsabilizará por qualquer problema que venha ocorrer no processo de
cadastramento junto ao Banco do Brasil que impeça o licitante de participar do certame;
3.13 Informações complementares sobre credenciamento poderão ser obtidas pelo telefone 0800 61 0500 ou
pelo e-mail: licitações@bb.com.br.

4.

DO ENVIO DA PROPOSTA

4.1.

Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de
habilitação exigidos no edital, proposta até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

4.2.

O licitante deverá clicar na opção “oferecer proposta” e preencher o formulário eletrônico no sistema
apresentado na tela com os dados pertinentes à sua proposta de preços, vedada a identificação da proponente ou
do seu representante legal, sob pena de desclassificação.

4.3.

No preenchimento da PROPOSTA ELETRÔNICA NO SISTEMA o licitante deverá, obrigatoriamente, mencionar,
no campo “DESCRIÇÃO/OBSERVAÇÕES”, o valor do objeto ofertado, vedada a identificação da empresa,
inclusive do seu representante legal, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

4.4.

O não preenchimento do campo referido no item anterior, implicará na desclassificação da licitante, face a
ausência de informação suficiente para classificação da proposta.

4.5.

Na PROPOSTA DE PREÇO ANEXADA NO SISTEMA o licitante deverá, obrigatoriamente, mencionar, a
descrição do objeto ofertado preferencialmente em consonância com modelo constante no Temo de Referência
Anexo I, a MARCA, bem como o MODELO, TIPO ou REFERÊNCIA (de todos os itens do lote), quando for o caso,
dos produtos ofertados, sendo permitida a identificação da empresa.

4.6.

Após registrar a proposta de preço o licitante deverá anexar em formato digital o original ou cópia autenticada, de
todos os documentos de habilitação definidos no edital na opção “INCLUIR ANEXO LOTE”.

4.1 Apósoenvioda propostadepreçoeos documentosdehabilitação,o licitante deverá manifestar, em campo próprio
do sistema, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, e a conformidade de sua proposta
com as exigências e demais condições previstas neste Edital.
4
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4.2 A falsidade das declarações sujeitará o licitante a sanções prevista em lei.
4.3 A partir do horário previsto no PREÂMBULO para início da sessão pública do pregão eletrônico, terá lugar a
divulgação das propostas de preços recebidas e em perfeita consonância com as especificações e condições
estabelecidas no edital, as quais serão classificadas para a etapa de lances.
4.4 Serão consideradas irregulares e desclassificadas de logo as propostas que não contiverem informação que
permita a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto proposto; contiverem emenda, rasura ou
entrelinha, de forma a não permitir a sua compreensão; apresentarem o prazo de validade da proposta
inferior ao estabelecido; apresentarem prazo de entrega ou de execução superior ao estabelecido; apresentarem
prazo de garantia inferior ao estabelecido.
4.5 O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com
os requisitos estabelecidos no edital.
4.6 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.
4.7 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro.
4.8 Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa de envio de lances.
4.9 As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na internet.
4.10 Iniciada a sessão pública do pregão eletrônico, não cabe desistência da proposta.
4.11 Sempre que houver interrupção da sessão do pregão, os licitantes deverão ser notificados do dia e hora
em que a sessão pública terá continuidade.
4.12 No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível
aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atosrealizados.
4.13 Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a trinta minutos, a sessão do pregão na forma
eletrônica será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

5.

DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico acessível via
sítio www.licitacoes-e.com.br, na data, horário e local indicados neste Edital.

5.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não
apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
5.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema.
5
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5.2.2.

A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.

5.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase
de lances.

5.4. A troca de mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes se dará exclusivamente via sistema, que
disponibilizará campo próprio.

5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.6. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS).

5.7. No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze
minutos.
§1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e,
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente
encerrada.
§2º Encerrado o prazo de que trata o §1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor
mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superior àquela possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
§3º Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o § 2º, os autores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
§4º Encerrados os prazos estabelecidos nos § 2º e § 3º, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de
vantajosidade.
§5º Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º, haverá o reinício 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, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto no § 4º.
§6º Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, o
pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos
termos do disposto no § 5º.

5.8. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances
da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos
atos realizados.

5.9. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a trinta
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a
comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

5.10. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência
de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.
6
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5.11. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática do porte da entidade empresarial. O
sistema identificará em coluna própria às microempresas e as empresas de pequeno porte participantes,
procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demaisclassificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto nº 8.538, de 2015.

5.11.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão consideradas
empatadas com a primeira colocada.
5.11.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo controlado
pelo sistema, contados após a comunicação automática paratanto.
5.11.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste
no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que
se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.12. Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances equivalentes não serão
considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios
de classificação.

5.13. 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.
5.13.1. 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.
5.13.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

5.14. Será declarado arrematante o que apresentar o menor preço global para o lote.
6.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

6.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das
especificações do objeto.

6.1.1.

Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado ou
que apresentar preço manifestamente inexequível.

6.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
7
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6.3. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade
disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.
7.3.1 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, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso,
por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena
de não aceitação da proposta.
7.3.4 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante,
formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita peloPregoeiro.

6.4. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e,
assim sucessivamente, na ordem de classificação.

6.5. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma.

6.6. 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.

6.6.1.

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.

6.6.2.

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.7. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação,
pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida, se for o caso.

6.8. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante vencedor não atender ao
quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser convocados tantos
quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta vencedora.

7.

DA HABILITAÇÃO

7.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1.

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da União(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
7.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
8
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pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
7.1.3. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;
7.1.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
7.1.5. A existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de
participação.

7.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por
força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

7.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de
participação.

7.4. Os licitantesdeverãoapresentaraseguintedocumentaçãoparaefeitodehabilitação, nas condições seguintes:
7.4.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
7.4.1.1 no caso de empresário individual, Requerimento de Empresário (última
alteração).
7.4.1.2 em se tratando de sociedades empresárias, do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social, com suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente
consolidado, à luz do Novo Código Civil Brasileiro, devidamente registrados,
acompanhados, quando for o caso, dos documentos societários comprobatórios de
eleição ou designação e investidura dos atuais administradores.
7.4.1.3 no caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social,
com suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente consolidado, à
luz do Novo Código Civil Brasileiro, devidamente registrados, acompanhados dos atos
comprobatórios de eleição e investidura dos atuais administradores.
7.4.1.4 decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
7.4.1.5 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial
ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de
microempresa ou empresa de pequeno porte;
8.4.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
8.4.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas,
conforme o caso;
8.4.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Seguridade Social através de certidão
expedida pela Secretaria da Receita Federal e certidão da dívida ativa da União emitida pela
9
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Procuradoria da Fazenda Nacional.
8.4.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempode Serviço (FGTS);
8.4.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
8.4.2.5. Prova de regularidade com a FazendaEstadual, relativa à sede oudomicílio do proponente, dentro de
seu período de validade;
8.4.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou domicílio do proponente,
dentro de seu período de validade;
8.4.2.7. Alvará de funcionamento;
8.4.2.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa, empresa de
pequeno porte ou equiparadas deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação
de regularidade fiscal,mesmo que estaapresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
8.4.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
a)
Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor
judicial da sede da licitante pessoa jurídica ou empresário individual. Caso opte pela entrega de Certidão emitida na
Comarca, deverá o licitante apresentar Declaração que comprove o emitente ser o Distribuidor judicial.

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentados na forma da lei, devidamente lançados no Livro Diário registrado na Junta
Comercial do domicílio ou sede da Empresa, que comprovem a situação financeira desta,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado
por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação
da proposta. Serão considerados como na forma da lei o Balanço Patrimonial e
demonstrações de resultado do último exercício social assim apresentados:
b)

- microempresas e empresas de pequeno porte (sociedades sujeitas ao regime
estabelecido na Lei nº 9.317/96 – “Simples”): por fotocópia do livro Diário, inclusive
com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticados na Junta
Comercial da sede ou domicílio da empresa ou em outro órgão equivalente, ou por
fotocópia do Balanço e das demonstrações de resultado do último exercício social
devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da
empresa.
b.1) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte enquadradas no SIMPLES
NACIONAL poderá apresentar em substituição ao balanço o extrato do SIMPLES
NACIONAL dos últimos 03 (três) meses;
O Balanço Patrimonial e demonstrações de resultado do último exercício social
deverão trazer obrigatoriamente a assinatura do representante legal da empresa e do
contador ou de outro profissional.
c)

10
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8.4.4. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes
documentos:
a) a) Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente com o objeto da
licitação, através da apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado em nome da
empresa, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado de
nota fiscal e/ou contrato e/ou publicação do extrato do contrato do referido atestado,
Conforme a Lei 8.666/93 em seu art. 30, inciso II e §4º.
9. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
9.1

A sessão pública poderá ser reaberta:
9.1.1
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.
9.1.2
Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato ou não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC
nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.

9.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
9.3 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do procedimento
licitatório.

10

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDOR

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, a contar da sessão final e deverá:
a)
estar de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência, e com valor final de seu lance
para o respectivo item ou itens em que foi vencedor;
b)
ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal;
c)
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, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, vinculam a Contratada.
10.1
Pregoeiro(a), caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão
dos recursos apresentados;
11
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10.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará
o procedimento licitatório.

11

DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

11.1 Dentro do prazo de validade da proposta de preço, o prestador de serviço registrado poderá ser
convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar instrumentoequivalente,conformeocaso(Notade
Empenho/Carta Contrato/Autorização de fornecimento/prestação de serviço), no prazo de
(cinco) dias úteis contados de sua convocação, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital.
11.1.1O prazode vigência da contratação é de 31dedezembrode2022, contados a partir da assinatura do contrato, prorrogável
na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. No caso de contrato de fornecimento ou prestação de serviço não
continuado, o prazo de vigência do contrato é até __/__/__ e não admite prorrogação (art. 57, caput, da Lei n°
8.666/93).
11.2 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 no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu
recebimento;
11.3 O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
11.4 Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, não
comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura,
poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da
aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais.

12

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Homologado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado vencedor será
convocado para assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme minuta em Anexo.
O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora deverá assinar a Ata
de Registro de Preços, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar do recebimento da
comunicação, através de fax, e-mail, publicação no sitio eletrônico do órgão licitante.
Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços,
decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para
tal e devidamente fundamentada.
12
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Será incluído, para formação de cadastro de reserva, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os
bens com preços iguais ao do licitante vencedor, na sequência da classificação do certame, excluído
o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos
previstos no art. 3º da Lei n.º 8.666/93 na forma do disposto no artigo 11, §1º do Decreto 7.892/13,
respeitando-se, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes registrados na Ata.
Se houver mais de um licitante na situação de que trata o item 18.4, serão classificados segundo a
ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva.
O registro a que se refere a condição 18.4 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no
caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos
artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/13.
É condição para a celebração da ata de registro de preços a manutenção de todas as condições
exigidas na habilitação, assim como a apresentação da documentação de habilitação, em original ou
cópia autenticada, conforme previsto na condição 14.1.2.
Caso o licitante melhor classificado não assine a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido
neste edital ou tenha o seu registro cancelado, nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do
Decreto n° 7.892/13, sem prejuízo das penalidades cabíveis, a sessão pública do Pregão será
reaberta para que se proceda à habilitação da licitante constante do cadastro de reserva, na ordem
de classificação do certame.
Não havendo cadastro de reserva, será facultado à Administração convocar licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a ata de registro de preços no mesmo prazo
e nas mesmas condições do primeiro colocado.
A licitante vencedora deverá manter todas as condições de habilitação para a assinatura da Ata,
bem como durante o período de sua vigência.
A Ata de Registro de Preços não obriga a Administração adquirir os produtos nela registrados nas
quantidades estimadas, podendo realizar licitações especificas para aquisição de um ou mais itens,
obedecida a legislação pertinente, hipótese que, em igualdade de condições, os beneficiários do
registro terão preferência.
O direito de preferência de que trata o item anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do
registro quando a Administração optar pela contratação do objeto, cujo preço está registrado, por
outro meio legalmente permitido, que não a Ata de Registro de Preços, e o preço cotado naquele,
for igual ou superior ao registrado.
13

DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

13.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de
Referência/Minuta do Contrato anexos I e III.

13.2 O PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, APÓS
A SOLICITAÇÃO.
13.3 Sendo o prazo acima estipulado não cumprido, será a empresa notificada e posteriormente aberto
processo administrativo por inexecução contratual.

13
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14

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DACONTRATADA

14.1 As obrigações do Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência/Minuta do
Contrato anexos I e III.

15

DO PAGAMENTO

15.1 O pagamento será efetuado pelo Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação
da Nota Fiscal ou Fatura contendo o detalhamento dos bens fornecidos/serviços prestados, através de ordem
bancária, paracrédito em banco, agência e conta corrente indicado peloContratado;
15.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art.
24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação
da Nota Fiscal ou Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada de certidões negativas de
contribuições previdenciárias (SRF) e FGTS;
15.3 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente,
condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal ou Fatura apresentada em relação aos bens
efetivamente fornecidos;
15.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação,
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras, sendo que nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o Contratante;
15.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento;
15.6 Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua advertência, por escrito,
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa, podendo o
prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério doContratante;
15.7 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da Contratada,
bem como, quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessários para garantir o recebimento de seus créditos;
15.8 Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa;
15.9 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela
rescisão do contrato, caso a Contratada não regularize sua situação junto aos órgãos defiscalização;
14
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15.10 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do Contratante, não será
rescindido o contrato em execução com a Contratada inadimplente na Receita Federal e no FGTS;
15.11 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável:
15.11.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária
quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, no entanto, o pagamento ficará
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

16

DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

16.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do
licitante mais bem classificado:
16.1.1 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do
certame em relação ao licitante melhor classificado.
16.2 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes
serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva;
16.3 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente
será utilizada caso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses
previstas no Decreto Municipal.

17

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante ou adjudicatário que:
17.1.1 Não assinar o contrato quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
17.1.2 Apresentar documentação falsa;
17.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
17.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
17.1.5 Não mantiver a proposta;
17.1.6 Cometer fraude fiscal;
17.1.7 Comportar-se de modo inidôneo.
17.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME ou EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da
licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances;
17.3 O licitante ou adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará
sujeito,semprejuízo daresponsabilidadecivilecriminal,àsseguintes sanções:
15
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17.3.1 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do
licitante;
17.3.2 Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de até cinco anos.
17.4 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro do Município;
17.5 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência (Anexo I).

18

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

18.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá
impugnar este edital;
18.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail pmibicuilciitacoes@hotmail.comm
ou por petição dirigida ou protocolada no Setor de Licitações, cujo endereço se encontra indicado no preambulo
deste edital;
18.3 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame;
18.4 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 e-mail indicado no preâmbulo deste edital;
18.5 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame;
18.6 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos do
processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

19

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame
na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeirodiaútilsubsequente, nomesmo horário
anteriormenteestabelecido, desdeque não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro;
19.2 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;
19.3 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação;
19.4 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre
os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade
e a segurança da contratação;
16
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19.5 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou
do resultado do processo licitatório;
19.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento, somente se iniciando e vencendo prazos em dias de expediente na Administração;
19.7 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;
19.8 Em caso de divergência entre disposições deste edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o
processo, prevalecerão as deste edital;
19.9 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

I.
II.
III.
IV.
V.

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/ PROPOSTA DE PREÇOS
MINUTA DO CONTRATO
DECLARAÇÃO DO MENOR
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Ibicuí-BA, 03 de novembro de 2022.

Alfredo Ruy Santos Costa
Pregoeiro
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MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° XXX/2022
Pelo presente instrumento, o Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Ibicuí, ÓRGÃO
GERENCIADOR DESTE REGISTRO DE PREÇOS, Prefeitura Municipal de Ibicuí-BA,
com endereço à, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o n., neste ato representada,
pelo Sr. Alfredo Ruy Santos Costa, nos termos do artigo 15, II, da Lei Federal nº
8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, e as demais normas legais aplicáveis, de
acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO
ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS XXX/2022, do tipo MENOR PREÇO
POR LOTE. Transcurso o prazo para interposição de recursos e a necessária
homologação, as empresas abaixo citadas, doravante denominadas Fornecedores,
firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, mediante as cláusulas e
condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a Contratação de empresa
objetivando a aquisição de equipamentos para informatização das equipes de Saúde da
Família e de Atenção Primária, por meio da implementação de Prontuário Eletrônico,
conforme PORTARIA N° 3.393, de 11 de dezembro de 2020 e descrição constante no
Termo de Referência do Edital.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1 - Os preços dos materiais estão registrados nos termos da proposta vencedora do
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XXX/2022, conforme a tabela (s)
abaixo:
NOME DA EMPRESA: XXXXXXXXXXX, CNPJ: XXXXXXXX, ENDEREÇO:
XXXXXXXXXXX
LOTE 01 - SECRETARIA DE XXXXXXXXXXXXX
Item
Especificação
Und Qtd
Marca
V. Unit
V. Total
1.
XXXXXXXXXXX
Und XXX
XXXXXXX
XXXXX
XXXXX
Valor Total: X
R$:
XXXXXX
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
3.1 - Os órgãos e entidades, beneficiários desta Ata, deverão solicitar, a Comissão
Permanente de Licitação, órgão gerenciador da presente Ata, nos termos do Decreto
Municipal e demais legislações vigentes, autorização para fornecimento dos produtos
para serem atendidos, de acordo com o Edital de Licitação que faz parte integrante da
presente Ata.
3.2 – A contratação decorrente desta Ata será formalizada por meio de Contrato, o
qual deverá ser assinado e retirado pelo Fornecedor no prazo máximo de XX (XXXX)
dias úteis a contar da comunicação.
3.3 – Mediante a assinatura da Ata estará caracterizado o compromisso de entrega
dos materiais, objeto deste Pregão.
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3.4 - Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá o prazo fixado no
edital para entregar os produtos;
3.5 - Os itens deverão ser entregues, em local designado pela Prefeitura, de acordo
com o edital do Pregão Eletrônico /2022, Termo de Referência, Anexo I, com a
proposta vencedora da licitação, bem como as cláusulas da presente Ata.
3.6 - O Município de Ibicuí não está obrigado a contratar o objeto desta licitação,
ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às
licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços, preferência, em
igualdade de condições.
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado pelo município, através da emissão de Ordem
Bancária em conta corrente indicada pela contratada, O pagamento será efetuado pelo
Contratante até o dia 10 (dez) do mês subsequente a apresentação da Nota Fiscal ou
Fatura contendo o detalhamento dos bens fornecidos/serviços prestados, através de
ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicado pelo
Contratado, após o recebimento de cada parcela dos produtos entregues.
4.2 - A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações
de Fornecimento, devidamente assinadas por preposto autorizado pelo chefe do
Poder Executivo, para conferência dos quantitativos efetivamente fornecidos. Não
será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas
Fiscais e/ou Faturas.
4.3 - Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos
entregues, no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a
Contratada tome as providências necessárias à sua correção, passando a ser
considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente
regularizada.
4.4 - Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais,
nem implicará em aprovação definitiva dos produtos entregues total ou parcial.
4.5 - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente
com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e
das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas
fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
4.6 -A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões
fiscais e trabalhista.
a) O pagamento será feito, em até 10 (dez) dias, após o fornecimento do material,
mediante a apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, ou mediante a emissão de Ordem
Bancária em conta corrente indicada pela contratada.
b) Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o
pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.
c) A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente
com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e
das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas
fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
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CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS
5.1 - O prazo de validade deste Registro de Preços será até 12 (doze) meses, a partir
da assinatura da ata e da publicação do extrato da Ata no Diário Oficial do Município,
permitindo sua prorrogação conforme legislação pertinente.
5.2 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às
disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/93.
5.2.1 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens
registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as necessárias negociações
junto aos fornecedores.
5.2.2 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se
superior ao praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
5.2.3 - Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado no mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será
liberado do compromisso assumido;
5.2.4 - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação,
diante dos resultados de classificação apresentados na Ata.
5.3 - Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:
5.3.1 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,
confirmado a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
5.3.2 - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
5.3.3 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para a
obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA SEXTA – DOS USUARIOS NÃO-PARTICIPANTES/ADESISTAS
6.1 – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do
certame licitatório, mediante previa consulta ao órgão gerenciador, desde que
devidamente comprovada a vantagem.
6.2- Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando
desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse
junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e
respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.
6.3- Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de registro de preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento,
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
6.4- As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados
na Ata de Registro de Preços.
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CLÁUSULA SETIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
7.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
7.1.1- Pela Comissão Permanente de Licitação, mediante comunicação da unidade
requisitante, quando:
7.1.1.1 - A(s) detentora(s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes;
7.1.1.2 - A(s) detentora(s) não cumprir (em) a Nota de Empenho no prazo
estabelecido e a unidade requisitante não aceitar sua(s) justificativa(s);
7.1.1.3 - A(s) detentora(s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato
decorrente deste instrumento de Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas
no Art. 78, Inc. I a XII, ou XVII, da Lei Federal 8.666/93, com as respectivas alterações
posteriores;
7.1.1.4 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato
decorrente deste instrumento de registro;
7.1.1.5 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no
mercado;
7.1.1.6 - Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas
pela Administração.
7.2- Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar (em)
estar impossibilitada(s) de cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer
alguma das hipóteses contidas no Art. 78, incisos XIV e XVI, da lei Federal nº
8.666/93 com as respectivas alterações posteriores.
7.2.1- A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados
deverá ser dirigida a Comissão Permanente de Licitação, facultada a ele a aplicação
das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do pedido.
7.3- Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa
detentora será comunicada por com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao
processo que tiver dado origem ao Registro de Preços.
7.3.1- No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s),
a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município e Jornal de
grande circulação, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o
preço registrado a partir da última publicação.
7.3.2- Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente
à Comissão Permanente de Licitação, qualquer alteração ocorrida no endereço,
telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para recebimento de
correspondência e outros documentos.
CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1- A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do
respectivo extrato no Diário Oficial do Município.
8.2- Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as
condições e respectivos atos administrativos relacionados ao PREGÃO
ELETRÔNICO PARA REGSITRO DE PREÇOS - XXX/2022.
8.3- Fica designado como Órgão Gerenciador do Registro de Preços, o Pregoeiro
designado pelo Municipio.
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E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de
Registro de Preço, em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo
assinadas.
Ibicuí-BA, XX de XXXX de 2022.
ALFREDO RUY SANTOS COSTA
PREGOEIRO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
MARCOS GALVÃO DE ASSIS
PREFEITO MUNICIPAL DE IBICUÍ-BA
__________________________________
(Fornecedor)

Praça São Pedro, 100 – centro – CEP 45290-000 – Fone/ fax 73 3272 2294 – ibicui_ba@hotmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ODFGNUMZMJHEOUNFQJHGNU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
3 de Novembro de 2022
25 - Ano XVI - Nº 2567

Ibicuí

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUÍ – BAHIA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ. Nº. 13.857.701/0001-93.
Gabinete do Prefeito
MINUTA DE CONTRATO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUÍ, ESTADO DA BAHIA, Pessoa Jurídica de
Direito Público Interno, com sede na Praça ______________, nº. ______, Centro,
________________/BA, inscrita no CNPJ sob Nº. ......................................, neste ato
representada pelo Prefeito Municipal Sr. __________________, a seguir denominada
simplesmente CONTRATANTE, e a Empresa, .............................................................., inscrita
no
CNPJ
sob
N°....................................,
com
sede
na
........................................................................., .............................................., representada
pelo(s) abaixo assinado(s), a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, firmam neste
ato o presente contrato, na forma e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O presente Contrato tem por objeto Contratação de empresa objetivando a aquisição de
equipamentos para informatização das equipes de Saúde da Família e de Atenção
Primária, por meio da implementação de Prontuário Eletrônico, conforme PORTARIA N°
3.393, de 11 de dezembro de 2020 e descrição constante no Termo de Referência do
Edital, conforme Edital do Pregão ELETRÔNICO Nº. /2022 e seus anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO
O Regime de Execução do presente Contrato é de Menor Preço Por Lote, conforme Planilha
Orçamentária de Preços apresentada pela CONTRATADA, em obediência ao Edital do
Pregão ELETRÔNICO N° /2022 e seus Anexos, que a este integra, independentemente de
transcrição, e à Lei Federal N° 8.666 de 21/06/1993, Lei Complementar nº 123/2006, e suas
alterações introduzidas pela Lei Federal N° 8.883/94.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS
3.1 – O presente Contrato tem prazo de vigência de ___ de novembro de 2022 a 31 de
Dezembro de 2022.
CLÁUSULA QUARTA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
4.1
O
Preço
Total
para
a
entrega
do
material
será
de
R$...................................................................resultante das quantidades constantes da
Planilha Orçamentária e da proposta de Preços, objeto do Edital do Pregão ELETRÔNICO
Nº. ___/20___ e da Ata de negociação feita pelo pregoeiro.
4.2 - O pagamento efetivar-se-á, a cada quantidade solicitada e entregue, após a
apresentação da nota fiscal e do recebimento da mercadoria, de acordo com as
especificações;
4.3 - Só Serão admitidos reajustes por concessão do Governo Federal. Para tanto o
contratado deverá solicitar por escrito, apresentando planilha de cálculo.
4.4 - Os aumentos oficiais que vierem a ocorrer no preço do combustível poderão ser
repassados a CONTRATADA para que não haja nenhum prejuízo ao bom andamento dos
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serviços e para garantir o equilíbrio contratual, podendo reduzir o quantitativo se não houver
disponibilidade orçamentária, em face do aumento do custo.
CLÁUSULA QUINTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados com base no Edital do
Pregão ELETRÔNICO Nº. /2022, correrão à conta de recursos constantes de dotações
consignadas no Orçamento Municipal para o exercício 2022, a saber:
Poder 02 Executivo
Unidade-Saúde
Atividade 2047 – APS
Elemento de Despesa 4490520000 – Equipamentos e Material Permanente
Fonte 14/02
CLÁUSULA SEXTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
6.1 - DA CONTRATADA:

6.1.1- A CONTRATADA deverá entregar os materiais de forma parcelada de acordo as
solicitações da CONTRATANTE, devendo ser atendido em no máximo 24(horas) a partir da
solicitação.
6.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e
compromissos contraídos com terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais e outros fins, a eles
não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade;
6.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados
à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou
imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou
empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou
acompanhamento feito pela CONTRATANTE ou por seus prepostos;
6.1.4 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela entrega do combustível,
objeto deste Contrato.
6.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as
necessidades de abastecimento contido no Edital, que é parte integrante deste Contrato.
6.1.6 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
6.1.7 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na Licitação.
6.2 - DA CONTRATANTE:
6.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras
decorrentes do presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
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6.2.2 – A fiscalização do fornecimento será por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
6.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não
sejam atendidas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo
de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo
assim nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por
cento) incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na
qualidade constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais,
especificações ou prazos;
8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da entrega dos produtos adquiridos, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado no início da entrega, objeto deste contrato;
8.1.4 - A paralisação da entrega dos produtos, sem justa causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização
da CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu
exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à
Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA,
que prejudique a execução do contrato;
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8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.

8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima
enumerados nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência
para a CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao
objeto executado por ela;
9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução
deste Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração,
respeitados os limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.3 - Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital e seus
Anexos e a Proposta de Preços da CONTRATADA;
9.4 – Não Será permitidos a CONTRATADA, sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, subrogar este Contrato;
9.5 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos
omissos.
CLAUSULA DÉCIMA- FORO
10.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Ibicuí, Estado da
Bahia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem
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justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 03 (tres) vias de igual teor e único
efeito, na presença das testemunhas abaixo.

IBICUI/BA, em ______ de _________ de 2022.
______________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI
CONTRATANTE
_____________________________________________
Empresa ...........
CONTRATADO
Testemunhas:
1. ________________________________________

CPF Nº.
2. ________________________________________
CPF Nº.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
ANEXO II
DESCRIÇÃO DO OBJETO E PROPOSTA DE PRECOS
ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO E MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
Modalidade de Licitação
Número
PREGÃO ELETRÔNICO 017/2022
I-1. Quantitativo:
MUNICÍPIO de _______
Nome Fantasia:
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Cidade:
Estado:
Fax:

Inscrição Estadual:

CEP:

Telefone:

Observação: Estarão obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica todos os fornecedores de mercadorias para
órgão público Estadual e Municipal do Estado da Bahia, com exceção das operações com valor superior a
R$ 1.000,00 e aqueles enquadrados no regime de microempresa no Estado da Bahia até 30.06.05
(Decreto nº9265/04, de 15.12.04).

LOTE:
Especificação do Material ou Prestação de Unid Quant Preço Unit.
Item Serviço
01 ******

Preço Total

****** ******
VALOR TOTAL DO LOTE R$

I-2. Local de entrega: A entrega do objeto licitado será no Município de Ibicuí, Estado da

Bahia, no seguinte endereço: Praça São Pedro, 100 – Centro – CEP 45.290-000,
Ibicuí/BA, de acordo com as solicitações da contratante, dentro do prazo contratual, na
forma do cronograma estabelecido.
I-3. 2) Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
I-4. 3) Informamos, por oportuno, que nos preços apresentados acima já estão computados
todos os custos necessários decorrentes da prestação dos serviços objeto desta
licitação, bem como já incluídos todos os impostos, encargos trabalhistas,
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previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente.

________, ____ de ___________ de 2022.
______________________________________________________
RAZÃO SOCIAL, CNPJ, NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2022.
ANEXO III
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
UNIDADE
UND
1.
COMPUTADOR DESKTOP (ALL IN ONE) -Computador

QUANTIDADE
9

de mesa, tipo all-in-one (tudo em um) Tela LED 22
polegadas Widescreen e espessura de apenas 7.2 mm
(Full HD), resolução 1920 x 1080 com tecnologia IPS.
Processador:Velocidade

do

processador:

1.1GHz

Frequência de aumento: 2.6GHz Cache: 04 MB Número
de núcleos: 02 Nº de threads: 02 Memória: RAM: 04 GB
DDR4/LPDDR4 1600MHz Gráficos do processador:
Frequência da base gráfica: 200 MHz Frequência de
aumento

gráfico:

650

MHz

Saída

gráfica

eDP/DP/HDMI/MIPI-DSI Suporte para 4K 60Hz, Suporte
para

DirectX

12,

Suporte

para

OpenGL

4.4

Armazenamento: 64 GB em Unidade Flash - eMMC com
leitura e gravação de 400 MB/s. Leitor de Cartões 2 em
1 (SDHC e SDXC) Tela: Tela de LED 22 polegadas
Widescreen (Full HD), resolução 1920 x 1080 com
tecnologia IPS. Processamento de vídeo integrado UHD,
aceleração gráfica integradas vídeos e suporte a
Microsoft® DirectX. Áudio de alta definição (HD Áudio)
com

alto-falantes

integrados.

Gabinete:

Rede

10/100/1000 Mbps - Gigabit Ethernet. Rede Wireless
IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooh versão 4.0 Portas Traseiras
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5 entradas para USB 3.0, 1x Line-out (áudio), 1x HDMI
(saída), 1x RJ-45, 1x DC-in (alimentação) Portas
inferiores Leitor de cartões SD, Abertura para trava
Kensington Teclado sem fio em português Brasil padrão
ABNT2. Mouse Ótico sem fio, com 2 botões e com scroll
Cor Produto: Preto; Base: Cinza Documentos e
Acessórios Fonte de alimentação, cabos e guia rápido
de instalação. SISTEMA OPERACIONAL: Todos os
equipamentos deverão ser fornecidos já com o sistema
operacional
profissional

Windows
ou

10,

superior,

nas

versões

plataforma

64

Home,
bits,

em

português do Brasil. A ativação deverá ser feita
diretamente pelo site da Microsoft, não poderá ser
utilizado sob hipótese alguma, sistema de terceiros
(cracks) para ativação, licenças reutilizadas ou em
período de teste.
2.

NOTEBOOK especificações: - processador intel core i3

UND

01

1115g4 (11ª geração) – 6 mb de cache 2 núcleos e 4
threads – de 3.00 ghz até 4.1 ghz - placa de vídeo intel
uhd graphics xe g4 - sistema operacional windows 10 memória ram 4 gb ddr4 2666 mhz - armazenamento ssd
de 256 gb - tela / painel led 15,6″ polegadas – painel
antirreflexo tipo tn resolução full hd - teclado chiclet
(membrana) – layout abnt2 com numérico dedicado câmera / áudio webcam resolução vga (640 x 480) / 2
alto-falantes - portas 1x usb 2.01x usb 3.11x usb-c1x
hdmi1x combo de áudio (fone/mic)1x rede rj-451x leitor
de cartões1x trava de segurança - rede com cabo (lan)
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padrão gigabit 10/100/1000 - conectividade sem fio rede
wireless wi-fi 802.11ac / bluetooth versão 5.1 - energia
bateria de 3 célula(s) – 43 wh / carregador de 40 watts

3.

TRAVA DE SEGURANÇA Material do cabo aço

UND

08

UND

01

reforçado revestido de silicone); Tamanho do Cabo: 1,8
metros Trava de segurança para all in one, com
cadeado liberado por segredo de 4 dígitos que oferece
até 10.000 combinações diferentes. Sugestão de slot:
tipo kensington.
4.

TELEVISÃO – SMART TV 43” Tamanho da tela 43" Tipo
de painel LED Resolução (modo TV) 1920 x 1080 (Full
HD) Frequência do painel 60 Hz Receptor Digital
Integrado (DTV) Sim Brilho (cd/m²) 180 (min) Parental
Control (controle dos pais) Sim Smart TV (Wi-Fi
Integrado) Sim Aplicativo para celular Roku Mobile App iOS e Android Aplicativos Netflix, Youtube, Prime Video,
Spotify, Google Play, HBO Go, DAZN, Globoplay e
muitos outros disponíveis na loja online da AOC Roku
TV Miracast Sim - Android e iOs Closed Caption Sim
Acesso Rápido A definir Sleep Timer Sim EPG (Guia
Eletrônico de Programação) Sim Produto ecológico
(menor consumo de energia) Sim TV Sistema de cores
NTSC-M/PAL-M/PAL-N

Alimentação

100V-240V/50-

60Hz SAP/Mono/Estéreo Sim Potência de áudio (RMS)
16 W Consumo 80 W Consumo Standby (padrão) Vídeo
Componente – Audio L/R 1 HDMI 3 USB 1 x USB 2.0
RJ-45 (para conexão de rede via cabo - Internet) Sim
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Wi-Fi Sim Saída de áudio/vídeo 1 (digital áudio - SPDIF)
Saída para fone de ouvido 1 Dimensões VESA (mm)
200 x 200 mm Dimensões com base L x A x P (mm)
969,64 x 602,48 x 214,09 Dimensões sem base L x A x
P (mm) 969,64 x 562,55 x 80,5 Embalagem L x A x P
(mm) 1070 x 680 x 140 Peso Líquido 7,25 kg Peso Bruto
10,3 kg NCM 8528.72.00 Código EAN 7898620270971
5.

MICROCOMPUTADOR

Tipo

Mini

PC

Sistema

UND

01

Operacional Windows 10 Home ou superior (devido a
compatibilidade dos softwares). Placa Mãe: Gráfico
Integrado: Suporta Directx 11 Suporte total Full HD
1080P Memória: DDR3 1 Soquete SO-DIMM Suporte
até 8GB Slots de Expansão 1 x Slot PCI Express x1 1 x
mini PCI express para Wifi Cards/Bluetooth módulo
Rede Gigabit 10/100/1000: Chip LAN PHY RTL 8111G
(Gbe) Storage Intel PCH SATA (3Gb/s): 2 conectores
Áudio Realtek ALC662 Suporta o padrão Azalia 6
Canais USB 3.0 Total: 1 porta 1 porta painel traseiro
USB 2.0 Total 6 portas 4 portas no painel traseiro 2
portas on board (opcional via cabo) Dispositivo de
Alarme Buzzer on board Painel Traseiro: 1 porta PS/2
Teclado/Mouse 1 porta VGA 1 porta HDMI 1 porta USB
3.0 4 portas USB 2.0 1 porta RJ45 3 conectores de
áudio (Line-in, Line-out e Mic-in) Conectores On Board
1x CPU fan 1x SYS fan 1 x Front Panel MIC/Speaker
header 1 x Front Panel switch/Led header 1 x Clear
CMOS 1x Front Panel 2 x portas seriais 1 x LPT header
1x USB 2.0 (suporte para 2 portas via cabo) Formato
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Mini ITX: 170 mm x 170 mm BIOS SPI 64Mb (AMI)
Características Especiais Todos os Capacitores Sólidos
para o circuito VRM e CPU Processador: Número de
núcleos: 2 Nº de threads: 2 Frequência de aumento2.58
GHz Frequência baseada em processador2.41 GHz
Cache: 1 MB L2 Cache TDP: 10 W GPU Integrada RAM:
4G RAM RAM Type: DDR3 SSD: 120GB 06
6.

IMPRESSORA

MULTIFUNCIONAL

Impressora

UND

07

multifuncional tanque de tinta Velocidade de impressão:
Foto sem margens 10 x 15 cm: até aprox. 60 segundos.
Preto: até 8,8 ipm Cor: até. 5,0 ipm.3, 6 Quantidade de
bicos cor: 1.152/ pigmento preto: 320/total: 1.472
Tamanho em picolitros (na cor) 2,5 e 25 Resolução de
impressão (até) cor: até 4800 x 1200 dpi - Preto: até 600
x 600 dpi TAMANHOS DE PAPEL A4, A5, B5, Letter,
Legal, US #10 Envelopes, 4” x 6” (10 x 15 cm), 5” x 7”
(13 x 18 cm), tamanho personalizado (largura 101,6 mm
a 215,9 mm: comprimento de 152,4 mm a 676 mm)
Compatibilidade de papel Comum: Papel Normal, Papel
de Alta Resolução; Brilhante: Papel fotográfico brilhante
Plus II, papel fotográfico brilhante; Papel fotográfico
fosco;

Envelopes:

Envelopes

dos

EUA

Nº

10

Características da impressora Correção automática de
imagem II, Impressão sem margens, Impressão de
documentos, Impressão de fotos, Easy-PhotoPrint+12,
Impressão de cenas de vídeo Full HD, Google Cloud
Print, My image Garden, CloudLink, Modo Silencioso,
Efeitos de Filtro Divertidos, Impressão Sem Fio,
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Mensagem

em

Impressão,

Copiar

do

dispositivo

inteligente, Poster Artist Lite (compatível) Capacidade da
bandeja de saída: 100 folhas de papel comum ou 20
folhas de papel fotográfico 4" x 6" / 10 folhas de papel
fotográfico 5" x 7" Tipo de scanner: Scanner de mesa
Artigo de digitalização: Sensor de imagem de contato
(CIS) Resolução máxima: Óptico: 600 x 1200 dpi7
Interpolado: 19.200 x 19.200 dpi7 Características do
leitor: Modo de varredura automática, Digitalização em
rede, Digitalização sem fio, Lembrete para remover
documentos,

Digitalizar

push,

Salvar

no

PC

Profundidade de cor: 48 bits (entrada)/24 bits (saída)
Tamanho máximo de documento Carta / A4 (21,6 cm x
29,7 cm) Outras características: Sistema de Tinta
Integrado - 4 Cores, Sistema de Tinta Híbrido, Full Dot
LCD Matrix, Quick Start, Alto Rendimento de 6.000 fotos
em preto, 7.000 cores e 2.000 fotos coloridas18, Texto
nítido, Wi-Fi, Classificação EPEAT Silver, Ligar/Desligar
Automático, Modo Silencioso. Compatibilidade com
sistemas

operacionais:

Sistemas

operacionais

do

computador: Windows:16 Windows® 10, Windows 8.1,
Windows 7 SP1 Sistemas operacionais de dispositivos
móveis: iOS®, Android, Windows 10 Mobile®19e
dispositivos Amazon Fire. Interface padrão: USB de alta
velocidade LAN sem fio (IEEE 802.11b/g/n
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7.

PROJETOR Principais Características - Lumens: 5000

UND

01

lumes - Resolução nativa: 1920*1080px - Lampada: Led
- Voltagem Bivolt - Formato: 16:9/4:3 - Contraste: (tipico)
1.000:1 | (dinâmico) 6.000:1 - Tamanho de imagem: 50300" - Distância de projeção: 1.7~9.2m - Cor:16.777k Consumo de energia: 150w - Peso: 2.56KG - Interface
de entrada: HDMI/USB/SD/AV/VGA Garantia - 1 ano
para defeitos de fabricação
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ANEXO IV

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO
CERTAME
Modalidade de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO

Número
017/2022

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

_____ _____de __________________ de 2022.
_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Modalidade de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO

Número
017/2022

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

) nem menor de 16 anos.

(

) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

_________ _____de __________________ de 2022.
_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Modalidade de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO

Número
017/2022

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

_______ _____de __________________ de 2022.

__________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR

Modalidade de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO

Número
017/2022

Declaramos, sob pena de Lei, que a Empresa.........................................................(razão
social/CNPJ) .................................... não está impedida de licitar ou contratar com a
Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle
do poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas.

___________ _____de __________________ de 2022.

_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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