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EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

I. REGÊNCIA LEGAL 
LEI FEDERAL 10.520/02, LEI Nº 8.666/93, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006   

E DECRETO MUNICIPAL Nº041/2017 

II. ÓRGÃO INTERESSADO 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGAPORÃ/BA 

III. MODALIDADE 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2018 

IV. PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 0159/2018 

V.  TIPO DE LICITAÇÃO 
MENOR PREÇO 

VI. FORMA DE FORNECIMENTO  
ENTREGA PARCELADA  

VII. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
MENOR PREÇO POR ITEM 

VIII. OBJETO 

A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE IGAPORÃ - BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO 
TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I, QUE INTEGRA ESTE EDITAL. 
IX.  LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E INÍCIO 

DA ABERTURA DOS ENVELOPES. 

DATA: 27/07/2018 
HORA: 09H00 
LOCAL: Prefeitura Municipal de Igaporã - Sala de Licitações e Contratos – Praça Bernardo de Brito, nº 
430- Centro – Igaporã/BA. 

X. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Unidade Gestora Projeto/Atividade Elemento de despesa Fonte 

    

    

XI. PRAZO DE VALIDADE 
12(DOZE) MESES 

 

XII.  PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO NECESSÁRIO 
NÃO EXIGÍVEL  

XIII. LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL 

As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta 

licitação serão prestados pelo pregoeiro e sua equipe de apoio, diariamente, das 08h00 às 

12h00 horas, na sala de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Igaporã-Bahia, 

situada na Praça Bernardo de Brito, nº 430, Centro, ou pelo telefone (0xx77)3460-1021, ou 

pelo e-mail: setordelicitacao.pmigapora@gmail.com. 

Pregoeiro Responsável  
 

Luís Carlos Neves Souza – Pregoeiro 
Decreto nº. 023/2017, de 02/01/2017, publicada no Diário Oficial do Município. 

 

mailto:setordelicitacao.pmigapora@gmail.com
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XIV – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

14.1. Somente serão admitidas a participar da licitação as empresas que apresentarem os 
interessados credenciados, que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste 
edital e seus anexos e, que pertençam ao ramo de atividade pertinente o objeto licitado. 

14.1.2. Não será permitida a participação neste pregão: 

a) empresa ou sociedade estrangeira; 

b) empresas reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 

c) empresas que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e 
impedimento de contratar com Administração (Federal, Estadual ou Municipal), nos 
termos do inciso III do artigo 87 da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

d) empresas impedidas de licitar e contratar com a Administração (Federal, Estadual ou 
Municipal), nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02; 

e) empresas declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas; 

f) empresas em processo de falência e recuperação judicial; e 

g) empresas cujos sócios ou acionistas estejam impedidos face ao disposto no Art. 9º da 
Lei Federal nº 8.666/93. 

14.1.3 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o 
CONTRATO, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 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 dos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV 
do art. 4º da Lei federal nº 10.520/02, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas no edital e no CONTRATO e das demais cominações legais. 

14.1.4. É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou 
condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como 
representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais, conforme Lei 
nº 10.520/02, Lei Estadual nº 9.433/05 e Lei nº 8.666/93. 

 

XV – DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

15.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais nº. 
10.520 de 17 de julho de 2002, e nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar 
123/2006. 

 

XVI – DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

16.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
presente pregão, protocolizando o pedido no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura 
Municipal de Igaporã/BA, das 08:00 às 12:00, horário local. 
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16.1.2. Eventual impugnação deverá ser dirigida ao subscritor deste Edital e 
PROTOCOLADAS no Setor de Licitações e Contratos, sito na Praça Bernardo de Brito, nº 
430, Centro, na Sede da Prefeitura Municipal de Igaporã/BA. 

16.1.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 

16.1.4. Acolhida à petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será 
designada nova data para a realização do certame, se fizer necessário, nos termos da lei. 

 

XVII - DO CREDENCIAMENTO 

17.1. Reputa-se credenciada a pessoa física regularmente designada para representar a 
licitante no processo licitatório. 

17.1.2. Não será aceita a participação de licitante retardatária, a não ser como ouvinte. 

17.1.3. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um 
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda no ato de 
entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento 
equivalente. 

17.1.4. O credenciamento far-se-á mediante 

I – cópia autenticada ou cópia simples, acompanhada do original da cédula de identidade; ou 
outro documentos equivalente com foto, para sócios e representantes. 

II – Procuração Pública ou Particular ou ainda carta de credenciamento conforme modelo do 
Anexo IIl, com firma reconhecida, no qual constem poderes específicos para esta licitação, 
para praticar todos os atos inerentes a este Certame, e em especial para formular ofertas e 
lances de preços, interpor recurso e/ou desistir de sua interposição. Em sendo sócio, 
proprietário ou dirigente da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo 
Estatuto ou Contrato Social, e suas alterações no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

III - A declaração do licitante de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, 
conforme Anexo V, deverá ser apresentada FORA dos Envelopes nºs 1 e 2. 

IV - Se a empresa for ME ou EPP, a mesma deverá apresentar FORA dos Envelopes nºs 1 e 2 
a declaração de enquadramento como micro empresa ou empresa de pequeno porte nos 
termos da Lei Complementar nº 123/06, conforme Anexo VI. 

17.1.5. Concluída a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar ao pregoeiro os 
envelopes da proposta de preços e dos documentos de habilitação, não sendo mais aceitas 
novas propostas. 

17.1.6. Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta. 

17.1.7. Cada licitante poderá credenciar apenas 01 (um) representante, ficando este adstrito a 
apenas uma representação. 

17.1.8. O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que 
presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação 
defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, 
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de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando 
mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para 
efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço. 

XVIII – DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "A" 

18.1.1 A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, indevassável e 
rubricado pelo representante legal da empresa ou por seu mandatário identificado como 
Proposta de Preços, endereçada ao Pregoeiro, com indicação dos elementos constantes dos 
itens III e IX deste Edital, além da Razão Social da empresa (modelo abaixo).  

18.1.2 Apresentar, juntamente com a proposta de Composição e Preços 
impressos, também os arquivos eletrônicos da Planilha no formato Excel, 
gravadas em mídia eletrônicas, devidamente identificadas. 
 

NOME DA LICITANTE PROPONENTE 

À:  

PREFEITURA MUNICPAL DE IGAPORÃ-BA 

ENDEREÇO: PRAÇA BERNARDO DE BRITO, Nº 430, CENTRO, IGAPORÃ - BAHIA  

ENVELOPE A - "PROPOSTA DE PREÇOS” 

PREGÃO PRESENCIAL NO 0020/2018 

Data: 27/07/2018 

18.1.3. A empresa licitante deverá entregar a proposta de preços no Envelope “A”, em 
original, datilografada ou impressa por processo eletrônico apenas no anverso, sem emendas, 
rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada pelo 
representante legal da licitante, ou por seu mandatário, sendo necessária, nesta última 
hipótese, a juntada da procuração que contemple expressamente este poder, 
preferencialmente conforme modelo de proposta – Anexo II, podendo apresentar proposta 
de preços para todos os lotes ou tão somente para os lotes de seu interesse. 

18.1.4 Ocorrendo divergência entre o preço por item em algarismo e o expresso por extenso, 
será levado em conta este último. 

18.1.5. A proposta apresentada deverá conter o preço unitário e total, nas quantidades 
MÁXIMAS prevista no Termo de Referência ANEXO I, em algarismo, em moeda corrente 
nacional, limitando-se a 02 (duas) casas decimais, deverá incluir todas e quaisquer despesas 
necessárias para o fiel cumprimento do objeto desta licitação, inclusive todos os custos com 
material de consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o 
pessoal da CONTRATADA, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, 
materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, 
depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos 
que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das 
obrigações. 

18.1.6. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, 
considerando a condição de pagamento à vista, não devendo, por isso, computar qualquer 
custo financeiro para o período de processamento das faturas. 
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18.1.7 A proposta de preços terá prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data 
fixada no item IX do preâmbulo para início da sessão pública, facultado, porém, aos 
proponentes estender tal validade por prazo superior.  

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

18.1.9. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste instrumento, 
nem propostas com preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis 
com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos. 

18.1.10. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e 
exigências deste Instrumento ou que consignarem valor global superior aos praticados 
no mercado ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles 
que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que 
comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os 
coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato.  

18.1.11. A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos 
legais e regulamentares em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados. 

18.1.12. Para efeito de elaboração da proposta escrita e de seu julgamento, não será aceita, 
sob qualquer título, oferta de outros valores que não seja o preço POR ITEM da proposta. 

18.1.13. O preço oferecido na Proposta de Preço é fixo e irreajustável, garantindo-se, todavia, 
a manutenção do equilíbrio econômico financeiro, nos termos do Artigo 65, da Lei Federal n° 
8.666/93 e alterações posteriores. 

18.1.14. Uma vez aberta a PROPOSTA, não serão admitidas retificações de preços ou 
alterações nas condições estipuladas, nem tampouco PROPOSTA com mais de uma cotação. 

18.1.15. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal 
da Prefeitura Municipal de Igaporã/BA ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a 
ele, para orientar sua decisão. 

18.1.16. Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta. 

 

18.2. ESPECIFICAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

18.2.1. A marca, o nome, o laboratório fabricante, a referência e demais características, bem 
como o prazo de garantia dos bens ofertados, deverão, obrigatoriamente, ser informados na 
proposta.  

18.2.2. A marca indicada será uma só para cada item, sem possibilidade de substituição por 
qualquer outra.  

18.2.3. Os produtos deverão ter prazo de validade superior a 75% da validade dos produtos 
para aqueles com validade de 2 (dois) anos ou mais, a partir da data da entrega e 80% do seu 
prazo para os produtos com validade de 1 (um) ano.  

18.2.4. O proponente deverá expressar os valores da proposta em moeda nacional (reais e 
centavos), com duas casas decimais.  
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XIX- HABILITAÇÃO - ENVELOPE “B” 

19.1. A licitante deverá incluir no Envelope B – HABILITAÇÃO a seguinte documentação 
abaixo, que poderá ser apresentada: em original, cópia autenticada ou cópia simples 
acompanhada do original para ser autenticada pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio, em 
envelope lacrado, no qual possam ser identificados o nome ou razão social, modalidade, 
número e data da licitação, além da expressão “HABILITAÇÃO”, podendo o Pregoeiro, antes 
da homologação, solicitar o documento original para verificação. 

NOME DA LICITANTE PROPONENTE: 

 

À: 

PREFEITURA MUNICPAL DE IGAPORÃ - BA 

ENDEREÇO: PRAÇA BERNARDO DE BRITO, Nº430, CENTRO, IGAPORÃ - BAHIA 

ENVELOPE B - "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO" 

PREGÃO PRESENCIAL NO 0020/2018 

DATA: 27/07/2018 

19.2. NA HABILITAÇÃO EXIGIR-SE-Á DOS INTERESSADOS: 

19.2.1. Habilitação jurídica, comprovada mediante a apresentação de cópia autenticada ou 
cópia simples acompanhada do original para ser autenticada pelo Pregoeiro ou sua equipe de 
apoio: 
 

a) do registro comercial no caso de empresário individual. 

b) em se tratando de sociedades empresárias, do ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social, com suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente 
registrados, acompanhados, quando for o caso, dos documentos societários 
comprobatórios de eleição ou designação e investidura dos atuais administradores. 

c) no caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com 
suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, 
acompanhados dos atos comprobatórios de eleição e investidura dos atuais 
administradores. 

d) 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. 

19.2.2. Os documentos descritos nas alíneas “a”, “b”; “c” e “d” deverão estar 
acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva e posteriores 
alterações, conforme legislação em vigor. 
 

19.2.3. A Regularidade Fiscal e trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos 
seguintes documentos: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), expedida pela 
Secretaria da Receita Federal, devidamente atualizada (emissão não superior a 30 
dias). 
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b) Alvará de Funcionamento Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual; expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual, devidamente 
atualizada (emissão não superior a 30 dias). 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do 
licitante.  

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante. 

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Dívida Ativa da União, Receita 
Federal e INSS), mediante certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal.  
 

g) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF, emitida pela 
Caixa Econômica Federal. 

h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 

19.2.3. Da Regularidade Fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos 
termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006:  

a) as microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento 
diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  

b) nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual 
período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa.  

c) a não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará 
decadência do direito à contratação , sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 
10.520/2002, especialmente a definida no art.7º.  

19.3. A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação 
dos seguintes documentos: 

a) Certidão negativa de falência e recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica. 

b) 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 
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forma da lei o Balanço Patrimonial e demonstrações de resultado do último exercício 
social assim apresentados; 

c) Microempresas e empresas de pequeno porte (sociedades sujeitas ao regime 
estabelecido na Lei nº 9.317/96 – “Simples”): por fotocópia do Balanço Patrimonial e 
demonstrações de resultado de exercício (DRE), inclusive com os Termos de Abertura e 
de Encerramento do Livro Diário do ultimo exercício social exigível, com CRC em vigor, 
devidamente autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa ou em 
outro órgão equivalente; 

d) No caso de empresas criadas no exercício em curso deverá ser apresentado Balanço 
de Abertura devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou 
domicílio da Empresa; 

e) No caso do licitante Cooperativa, a mesma deve apresentar registro na Organização 
das Cooperativas do respectivo estado no caso do Estado da Bahia registro na OCEB, 
(Organização das Cooperativas do Estado da Bahia). 

19.4. DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO DO TRABALHO DO MENOR  

19.4.1. Declaração do cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição 
Federal, através da apresentação de declaração que comprove a inexistência de menor no 
quadro da empresa conforme o modelo do Anexo IV. 

19.5. A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA será comprovada através da apresentação dos seguintes 
documentos: 

a) comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da 
apresentação de um ou mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado; 

 
19.6. DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PARA LICITAR  
 
19.6.1. Declaração de Idoneidade para Licitar conforme modelo constante do Anexo VIII. 
 

XX. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO 

20.1.. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 
Administração aceitará como válidas as expedidas até 30 (trinta) dias a contar da data de sua 
emissão. 

20.1.2.. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição 
aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões. 

20.1.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se 
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.  

20.1.4. Não será aceita documentação remetida via fac-símile.  

20.1.5. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos efetivamente 
entregues de habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do 
Pregão, até a decisão sobre a habilitação, sendo vedada a apresentação de documentos 
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novos, exceto quanto às declarações constantes dos anexos do edital que poderão ser 
firmadas na sessão. Quando a licitante apresentar certidão extraída por meio da internet, que 
não seja original, o Pregoeiro ou a Equipe de Apoio diligenciará efetuando consulta direta nos 
sites dos órgãos expedidores na Internet para verificar a veracidade de documentos obtidos por 
este meio eletrônico.  

20.1.6.. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a 
inabilitação do licitante. 

20.1.7. A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos os documentos 
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

20.1.8. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 
apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 

20.1.9. Para habilitação das microempresas ou empresas de pequeno porte, as mesmas 
deverão apresentar todos os documentos elencados para a fase de credenciamento, inclusive, 
toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição. 

20.1.10.. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis 
por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa; 

20.1.11.. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 19.1.7 “b”, 
implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
edital, procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos 
referentes ao procedimento licitatório, nos termos do Artigo 4°, Inciso XXIII, da Lei Federal n° 
10.520/02. 

20.1.12. Constatado que o proponente atende as exigências do edital e após ser declarado 
vencedor, o pregoeiro procederá à adjudicação ao proponente vencedor. 

XXI– DO PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO 

21.1. DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO PREGÃO 

21.1.2. No horário e local indicados neste edital será aberta à sessão, iniciando-se pela fase de 
credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em que serão 
apresentados os documentos indicados no item XVII – CREDENCIAMENTO. 

21.1.3. Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro os 
envelopes “A” e “B”, contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Preços e a 
Documentação de Habilitação. 

21.1.4. Após o recebimento dos envelopes “A” (proposta) e “B” (habilitação), não será aceito 
novos proponentes. 

21.1.5. Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos Envelopes A e B, com a 
respectiva documentação, não cabe desistência da proposta.  

21.1.6. O pregoeiro procederá à abertura dos Envelopes A, conferirá e examinará as 
propostas nele contidas, bem como a regularidade das mesmas. 
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21.1.7. Abertas às propostas, o Pregoeiro efetuará a classificação em ordem crescente a partir 
da proposta de “MENOR PREÇO”, sendo que esta e as demais com preço até 10% (dez por 
cento) superiores àquela, estarão classificadas para a sessão de lances. 

21.1.8. Quando não forem verificadas, no mínimo 03 (três) propostas escritas nas condições 
do item acima o pregoeiro classificará todas as melhores propostas subsequentes, até o 
máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que 
sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. Por outro lado, convém lembrar, que se 
apenas 02 (duas) licitantes, ou pelo menos 01 (uma), apresentar proposta o certame pode 
prosseguir. 

21.1.9. No caso de empate, deverá ser observado o § 2º do Art. 3º da Lei 8.666/93, e caso 
persista o empate entre os licitantes, realizar-se-á o sorteio para definir a ordem de 
apresentação dos lances, conforme dispõe o Art. 45, § 2 da mesma Lei e, caso não havendo 
apresentação de lances por parte dos licitantes prevalecerá à ordem do sorteio para fins de 
classificação. Se o empate for entre uma ME ou EPP e uma empresa de médio ou grande 
porte, observar-se-á o regramento da Lei Complementar nº 123/06. 

21.1.10. Aos licitantes classificados, será dada oportunidade para disputa, por meio de lances 
verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta 
classificada de maior preço.  

21.1.11. Os lances verbais serão efetuados e expressos em moeda corrente nacional, 
limitando-se a 02 (duas) casas decimais. 

21.1.12. O licitante que desistir de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 
será excluído da etapa de lances verbais, mantendo-se o último preço apresentado pelo 
mesmo, para efeito de ordenação das propostas. 

21.1.13. Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

21.1.14. Uma vez aberta a PROPOSTA, não serão admitidas retificações de preços ou 
alterações nas condições estipuladas, nem tampouco PROPOSTA com mais de uma cotação,  

21.1.15. Quando houver discrepância entre os valores dos subtotais e os totais resultantes de 
erros de adição prevalecerão os valores dos subtotais corrigindo o valor total, levando-se ainda 
em consideração o item anterior;  

21.1.16. No caso de discrepância dos dados ofertados nas propostas e nos anexos, 
prevalecerão os da proposta, exceto nos casos em que os anexos forem mais vantajosos para 
a Administração Pública.  

21.1.17. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 
selecionadas para essa etapa, na ordem crescente de valores, considerando-se para as 
selecionadas, o último preço ofertado. Com base nessa classificação, será assegurada às 
licitantes microempresas e empresas de pequeno porte preferência à contratação, 
observadas as seguintes regras:  

21.1.18. O pregoeiro convocará a microempresa ou empresa de pequeno porte, detentora da 
proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% 
(cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, para que apresente preço inferior 
ao da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito 
de preferência.  
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21.1.19. A convocação será feita mediante sorteio, no caso de haver propostas empatadas, 
nas condições do subitem 21.1.19.  

21.1.20. Não havendo a apresentação de novo preço, inferior ao preço da proposta melhor 
classificada, serão convocadas para o exercício do direito de preferência, respeitada a ordem 
de classificação, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujos valores das 
propostas, se enquadrem nas condições indicadas no subitem 21.1.22. 

21.1.21. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o 
subitem 21.1.18, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, não será assegurado o 
direito de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço.  

21.1.22. O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, obtida com base 
nas disposições dos subitens 21.1.19 e 21.1.21, ou, na falta desta, com base na classificação 
de que trata o subitem 21.1.18, com vistas à redução do preço. 

21.1.23. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor 
preço, decidindo motivadamente a respeito. 

21.1.24. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o Envelope “B”, contendo 
os documentos de habilitação de seu autor.  

21.1.25. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 
habilitação, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação de que trata o subitem 20.1.18, 
examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a 
sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de 
habilitação, caso em que será declarado vencedor.  

21.1.26. Será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 
qualquer alteração na proposta original, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, alterações 
essas que serão avaliadas pelo Pregoeiro. Contudo, se a licitante for classificada na sessão do 
Pregão para ofertar lances verbais, poderá fazê-lo na forma e oportunidade previstas neste 
Edital.  

21.1.27. A falta de data e/ou rubrica e/ou assinatura nas declarações expedidas pelo próprio 
licitante ou na proposta poderão ser supridas pelo representante legal presente à reunião de 
abertura dos envelopes “A” – proposta e “B” – documentação, com poderes para esse fim.  

21.1.28. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro e pela Equipe 
de Apoio, pelos representantes das empresas vencedoras e facultativamente assinada pelo(s) 
demais licitante(s), que poderão deixar de assinar a ata, desde que firmem declaração de 
desistência de tal ato, assim como, do direito de recorrer.  

21.1.29. Sempre que houver sorteio deverá ser lavrada ata específica. 

21.1.30. Conceder-se-á vistas e rubricas ao Pregoeiro, aos membros da Equipe de Apoio e aos 
representantes das empresas participantes, de todos os documentos apresentados no 
credenciamento, nos envelopes “A” e “B” apresentados, em todas as propostas, nos 
documentos de habilitação do vencedor. 

21.1.31. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus 
Anexos.  
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21.1.32. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante 
desistente às penalidades constantes deste edital. 

21.1.33. No caso da sessão do pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de 
cumpridas todas as fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a 
guarda do Pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na 
sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos, devendo os motivos serem 
consignados em ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente. 

21.1.34. A interrupção dos trabalhos de que trata o item acima, somente dar-se-á após a etapa 
competitiva de lances verbais, exceto nos casos apresentados pelo Pregoeiro, com anuência 
de todos os proponentes. 

21.1.35. Não será aceita, em nenhuma hipótese, a participação de licitantes: 

a) retardatários, a não ser como ouvinte;  

21.1.36. Havendo necessidade de apresentação de demonstração de compatibilidade do bem, 
o pregoeiro fixará prazo para sua realização, devendo ser notificados todos os participantes, 
ficando esclarecido que a desconformidade e incompatibilidade da amostra com os requisitos e 
especificações do instrumento convocatório implicará na desclassificação da proposta e que a 
não apresentação será reputada desistência, com as consequências estabelecidas em lei.   

21.1.37. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o pregoeiro suspenderá o 
pregão e estabelecerá uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para o 
recebimento de novas propostas.  

21.1.38. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem ás condições e exigências 
deste Edital e/ou consignarem preços inexequíveis ou superfaturados para a Administração, 
assim considerados aqueles incoerentes com os praticados pelo mercado, para a execução do 
objeto do desta licitação. 

21.1.39. Para a contratação, será observada, em caso de negociação, proposta de preços 
readequada ao que foi ofertado no lance verbal, que deverá guardar compatibilidade com a 
proposta escrita.   

XXII – DOS RECURSOS 

22.1. Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na 
própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, 
abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias que começará a correr a partir do dia em que 
houver expediente, nesta Prefeitura para a apresentação das razões, que deverá ser 
PROTOCOLADAS no Setor de Licitações e Contratos, sito na Praça Bernardo de Brito, nº 
430, Centro, na Sede da Prefeitura Municipal de Igaporã/BA, em horário de expediente 
externo das 08:00 às 12:00 hrs, por meio de memoriais, ficando os demais licitantes, desde 
logo, intimados para apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a 
correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  

22.1.2. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante na sessão pública 
importará a decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame ao licitante 
vencedor e no encaminhamento do processo à autoridade competente para homologação. 

22.1.3. Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão 
ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente, para decisão no prazo de 
03 (três) dias. 
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22.1.4. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada 
a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame ao 
licitante vencedor e encaminhará o processo à autoridade competente para a homologação.  

22.1.5. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 
resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  

XXIII - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

23.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 

regular decisão dos recursos apresentados.  

23.1.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório. Decididos os recursos e constatada a 

regularidade dos atos praticados, a Autoridade Competente adjudicará o objeto e homologará o 

procedimento licitatório.  

XXIV – DA CONTRATAÇÃO  

24.1. O adjudicatário será convocado para assinar o termo do contrato e a respectiva Ordem 
de Fornecimento, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.666/93 e 10.520/02. 

24.1.1. Às microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e 
favorecido da Lei Complementar nº 123/06, que se sagrem vencedoras do certame e que 
contem com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

24.1.2. A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, especialmente a 
definida no art. 86, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, assegurando-se às microempresas e empresas de pequeno porte em 
situação de empate o exercício do direito de preferência. 

24.1.3. Na hipótese da não contratação das microempresas e empresas de pequeno porte, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

24.1.4. Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter todas 
as condições de habilitação. 

24.1.5. A assinatura do contrato deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou 
mandatário com poderes expressos.  

24.1.6. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos 
ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

24.1.7. As supressões poderão ser superiores a 25% desde que haja resultado de acordo entre 
os contratantes.  
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24.1.8. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio 
contrato, quando for o caso, as atualizações, compensações ou apenações financeiras 
decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações 
orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do 
mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de 
aditamento. 

XXV - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

25.1.1. A Fiscalização exercida no interesse da Administração; não exclui nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, 
na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e 
prepostos.  

25.1.2. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto deste 
desta licitação, se em desacordo com as especificações e as Cláusulas constantes deste 
Edital. 

25.1.3. Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto da licitação, deverão ser 
prontamente atendidas pela CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE.  

25.1.4. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da ADMINISTRAÇÃO, não 
excluindo nem reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA.  

25.1.5. As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou entidade CONTRATANTE em 
nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que 
concerne à execução do objeto contratado.  

25.1.6. O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no inciso II do art. 73 da Lei 
Federal 8.666/93, sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório 
sem qualquer manifestação do órgão ou entidade CONTRATANTE, considerar-se-á 
definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os efeitos, salvo 
justificativa escrita fundamentada. 

25.1.7. O objeto desta licitação deverá ser entregue de FORMA PARCELADA.  
 

XXVI – DOS ACRÉSCIMOS DE QUANTITATIVOS 

26.1. A Prefeitura Municipal de Igaporã/BA poderá contratar quantitativos superiores àqueles 
solicitados para cada item, limitado a 25 % (vinte e cinco por cento) do total estimado para o 
Contrato.  

XXVII – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

27.1. A Prefeitura Municipal de Igaporã/BA, efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias 
contados da apresentação da(s) Nota(s) Fiscal(is) Eletrônica – NF-e devidamente atestada(s) 
pelo setor requisitante, mediante depósito em conta corrente vinculada ao CNPJ da 
CONTRATADA. 

27.1.2. A CONTRATADA ao final do período do mês do respectivo fornecimento, emitirá 
obrigatoriamente a(s) Nota(s) Fiscal(is) Eletrônica – NF-e correspondente ao consumo deste 
período. 

27.1.3..Havendo erro na Nota Fiscal Eletrônica – NF-e ou outra circunstância que desaprove a 
liquidação, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a empresa 
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vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 
iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não 
acarretando qualquer tipo de ônus para a Prefeitura de Igaporã/BA. 

27.1.4..Caso haja documentos faltantes ou incorretos, notificação interna de pendências quanto 
à regularidade fiscal, ou ainda, irregularidades quanto aos produtos, não será iniciada a 
contagem de prazo para pagamento. 

27.1.5. A título de pagamento a contagem do prazo será a data de recebimento da Nota Fiscal 
atestada por esta prefeitura. 

27.1.6..Quando constatado qualquer irregularidade na Nota Fiscal ou equivalente, será 
solicitada à CONTRATADA, carta de correção, caso não caiba, a nota fiscal será devolvida à 
CONTRATADA para substituição, sendo o prazo de pagamento reiniciado após a entrega da 
Nota Fiscal substituta. 

 

XXVIII – DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA- REVISÃO E 
REAJUSTAMENTO 

28.1 - O valor do contrato será fixo e irreajustável por ter vigência inferior a 12 (doze) meses. 
Todavia, caso a execução ultrapasse o prazo de 12 (doze) meses, contados da data da 
apresentação da proposta, por demora da Contratante em ordenar o serviço, aplicar-se-á, a 
título de reajuste, o índice do INPC/IBGE.  

 

XXIX - DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS APLICAVEIS POR 
INADIMPLEMENTO 

29.1. Em caso de inexecução do Contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de 

execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a 

CONTRATADA estará sujeita às seguintes sanções administrativas, garantida prévia defesa:  

a) Advertência.  
b) Multas, a ser preenchida de acordo com instruções fornecidas pela CONTRATANTE:  

b1) de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, por dia de atraso na 

entrega do material/serviço, limitados a 10% (dez por cento) do mesmo valor.  

b2) de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, por infração a 

qualquer cláusula ou condição do Edital, não especificada na alínea “a” deste inciso, ou 

pela entrega do material/serviço em desacordo com a proposta apresentada pela 

empresa, aplicada em dobro na reincidência.  

b3) de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta vencedora, no caso de 

recusa injustificada da licitante adjudicatária em assinar o Contrato ou deixar de 

apresentar os documentos exigidos, nos prazos e condições estabelecidas neste Edital.  

b4) de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta, no caso de rescisão do 

contrato por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da CONTRATADA, 

garantida prévia defesa, independente das demais sanções cabíveis; de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do material/serviço a ser restituído, pelo atraso na entrega ou em 
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desacordo ao exigido pela CONTRATANTE somado ao valor do material/serviço 

quando o mesmo não for entregue.  

b5) de 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho pelo atraso em 

material/serviço a ser substituído. O prazo para substituição do material/serviço será 

definido pela Secretaria requisitante. Passado esse prazo e não concluída a 

substituição, a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do 

material/serviço e/ou a sua substituição, de forma a configurar, nessa hipótese, 

inexecução parcial da obrigação assumida;   

b6) de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado, no caso de não-

substituição do material/serviço no prazo determinado no Termo de Referência, caso 

não esteja de acordo com as especificações exigidas em edital, limitada à incidência a 

10 (dez) dias úteis. Após o décimo dia e a critério da administração, poderá a ocorrer a 

não-aceitação do material/serviço e/ou a sua substituição, de forma a configurar, nessa 

hipótese, inexecução parcial da obrigação assumida.  

c) Suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;  

e) Impedimento de licitar e contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal, 

pelo prazo de até 05 (cinco) anos, a licitante que, convocada dentro do prazo de 

validade da sua proposta, não assinar o Contrato, ou não retirar a Nota de 

Empenho/Autorização de fornecimento, deixar de entregar documentação solicitada, 

apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 

não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de 

modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à 

ampla defesa, sem prejuízo das multas previstas no inciso II deste instrumento 

editalício.  

29.1.2. No processo de aplicação de sanções é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 

defesa, facultada defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da 

respectiva intimação.  

29.1.3. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da data da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será 

automaticamente descontado do pagamento a que a CONTRATADA fizer jus. Em caso de 

inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA o valor devido será abatido da 
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garantia, quando houver. Sendo a garantia insuficiente, deverá ser cobrado o valor 

complementar. A multa não paga será cobrada administrativamente e/ou judicialmente, com a 

inscrição na Dívida Ativa do Município.   

29.1.4. As sanções previstas nos incisos I e III poderão ser aplicadas juntamente com a do 

inciso II, da mesma cláusula.  

XXX – DA RESCISÃO 

 

30.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as 
consequências contratuais e as previstas na Lei nº 8.666/93. 

30.1.2. A CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente os compromissos assumidos 
no presente Contrato, nas hipóteses previstas nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 
8.666/93. 

30.1.3. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não 
cabe, à CONTRATADA, direito a qualquer indenização. 

XXXI – DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO DO PREGÃO 

31.1. A critério da Prefeitura Municipal de Igaporã/BA, este pregão poderá: 

a) ser anulado se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
justificativa escrita e devidamente fundamentada; ou 

b) ser revogado se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta. 

31.1.2. Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste pregão: 

a) a anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de 
indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei Federal n° 
8.666/93; 

b) no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 

 

XXXII- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

32.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o 
pregoeiro, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, 
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas.  

32.1.2. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro com 
assessoramento da Equipe de Apoio com base na legislação vigente. 
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32.1.3. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

32.1.4. A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais 
e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos 
e condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  

32.1.5. O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais 
constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do 
procedimento ou contrariem a legislação pertinente. 

32.1.6. Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação em 
vigor. 

XXXIII - DO FORO 

33.1. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da 
Comarca de Igaporã, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 

XXXIV - DOS ANEXOS DO EDITAL 
 

34.1. Fazem parte integrante do presente edital, os seguintes anexos: 

I. Termo de Referência 
II. Proposta de Preços 
III. Modelo de Credencial 
IV. Declaração da Inexistência de Menor no quadro da Empresa 
V. Declaração de Conhecimento e Atendimento as Condições de Habilitação 
VI. Modelo de Declaração de Micro e Pequena Empresa 

VII. Minuta da Ata 
VIII. Declaração de Idoneidade para Licitar 
IX. Minuta do Contrato 

 

 

 

Igaporã-BA, 10 de julho de 2018. 

 

Luís Carlos Neves Souza 
Pregoeiro oficial 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0020/2018 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA  

1. DO OBJETO 
 

1.1. A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
IGAPORÃ - BAHIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES DO TERMO DE 
REFERÊNCIA – ANEXO I, QUE INTEGRA ESTE EDITAL. 
 

2. DOS QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES 

 

ITEM QTD UND DESCRIÇÃO MARCA VLR UNT. VLR TOTAL 

01 06 UND AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO: modo de 

operação digital, tipo capsular. 
   

02 06 UND 

APARELHO DE RAIO X – ODONTOLÓGICO: 

Funcionamento em 220 volts (conversão manual), 
Comando Eletrônico Digital Microprocessado 
Centesimal. Cabeçote de Raios X com ampola 
totalmente imersa em óleo isolante especial, fechado 
à vácuo, proporcionando uma vida mais longa ao 
aparelho.Cabo espiralado que permite o disparo em 
até 5mts de distância. Articulações com movimentos 
de 360º. Pintura com tinta poliuretana propiciando 
uma melhor harmonia com o conjunto do consultório. 

   

03 08 UND 

AUTOCLAVE - ODONTOLÓGICO, para esterilização a 

vapor sob pressão, com capacidade mínima de 21 
litros, câmara de aço inox, potência de no mínimo 
1.600W, voltagem 220V; programa único de 
esterilização; secagem com porta entreaberta. 

   

04 06 UND 
BIOMBO PLUMBÍFERO - ODONTOLÓGICO: 

ESPESSURA: MÍNIMO DE 02MM, TIPO:CURVO 
ESTRUTURA: AÇO OU ALUMÍNIO. 

   

05 06 UND BOMBA DE VÁCUO - ODONTOLÓGICO: POTÊNCIA / 

VÁCUO: DE 0,5 A 1,2 HP/ 110 A 730 MMHG. 
   

06 06 UND 

COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, totalmente isento de 

óleo, nível de ruído de no máximo 60 dB, potência do 
motor de no mínimo 1 HP/750w, frequência do motor 
de 60 hz, capacidade do reservatório de ar de no 
mínimo 40 litros, voltagem 220V. 

   

07 06 UND 

CONJUNTO ODONTOLÓGICO, com estofamento slim; 

02 apoio de braço anatômicos; 08 movimentos, sendo 
04 individuais e 04 sincronizados; cabeceira 
biarticulada; mesa do equipo acoplado para 04 
terminais, sendo 03 com conexão borden para “Alta e 
Baixa rotação” e uma seringa 3F; braço com 
movimentação horizontal e vertical; ajuste de altura 
manual; unidade auxiliar com 02 sugadores, rebatível 
com giro de 45º porta detritos na mangueira de 
sucção; cuba de porcelana autoclavável; kit sucção 
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central; refletor: dupla pega de mão e braço 
totalmente articulado, liga e desliga sincronizado com 
os movimentos da cadeira, lâmpada halógena; pedal 
de comando móvel com todas as funções integradas. 

08 06 UND 
FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS - 

ODONTOLÓGICO: TIPO LED, SEM FIO SEM 

RADIOMETRO. 

   

09 06 UND 

JATO DE BICARBONATO - ODONTOLÓGICO, para 

profilaxia odontológica, com encaixe borden, ponteira 
removível e autoclavável, regularem do spray (água) 
no terminal do equipo, reservatório do bicarbonato 
acoplado e tampa com visor transparente, agulha para 
limpeza. 

   

10 06 UND 
MOCHO - ODONTOLÓGICO: MATERIAL DE 

CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL ASSENTO/ENCOSTO: 
PVC 

   

11 06 UND NEGATÓSCÓPIO - ODONTOLÓGICO: TIPO: LÂMPADA 

FLUORESCENTE/ 2 CORPOS 
   

12 06 UND SELADORA - ODONTOLÓGICO: TIPO/APLICAÇÃO: 

MANUAL - PEDAL /GRAU CIRÚRGICO 
   

13 06 UND 

ULTRASSON PARA PROFILAXIA - ODONTOLÓGICO, 

com encaixe borden, pressão de acionamento 220kpa, 
vibração elíptica de no mínimo 6.000Hz, ponteira 
universal, chave para ponteira. 

   

14 01 UND 

AGITADOR ORBITAL Agitador orbital com incubação e 
refrigeração com interior amplo, com capacidade para 
2 frascos de 6 L, 6 frascos de 2 L, entre outros. 
Capacidade de empilhamento de duas unidades. Duas 
prateleiras com regulagem de altura. Ampla janela 
para visualização das amostras e luz interna. 
Visualização simultânea de velocidade, temperatura e 
tempo em três displays de LED. Câmara interna em 
aço inox e exterior em aço laminado a frio com pintura 
epóxi. Tomada elétrica no interior da câmara permite 
o uso seguro de agitadores e vortex. Sistema de 
operação digital. Sistema de balanceamento de carga 
permite agitação contínua e uniforme, inclusive em 
alta velocidade. Velocidade: 15 a 500 rpm (15 a 300 
rpm em caso de duas unidades empilhadas). 

   

15 4 UND ARMÁRIO AÉREO p/ cozinha 3 portas aço    

16 10 UND 

ARMÁRIO COM DUAS PORTAS, aço, na cor cinza 
material MDF. Descrição do Tamanho Altura: 180 cm 
Largura: 70  a 110cm /04 Profundidade: 45 cm, Porta 
com Chave, 4 Prateleiras 

   

17 01 UND 

ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL: FLUXO 
DE ASPIRAÇÃO: DE 31 A 49 LPM  
SUPORTE COM RODÍZIOS: POSSUI 
VÁLCULA DE SEGURANÇA: POSSUI  
FRASCO: TERMOPLÁSTICO/VIDRO. 
.Voltagem 220 W 
.Capacidade 2000 Mah 
Acompanha: 
01 Bomba De Sucção 
01 Adaptador E Cabo De Alimentação 
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01 Bateria Interna Recarregável 
01 Frasco Coletor 
01 Filtro Microbiano 
01 Tubo Intermediário 
01 Tubo De Sucção 
01 Manual De Instruções 
01 Bateria  

18 05 UND 

BALANÇA DIGITAL: MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL 
CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM: NO MÍNIMO 
200kg 
MATERIAL DE CONFECÇÃO: ESTRUTURA EM AÇO  
PESO LÍQUIDO BALANÇA: MÁXIMO 6KG 
DISPLAY INTEGRADO: POSSUI 
TARA: POSSUI 

   

19 05 UND 

BALDE A PEDAL: MATERIAL DE 
CONFECÇÃO/CAPACIDADE: POLIPROPILENO/DE 30L 
ATÉ 49L 

   

20 02 UND BANDEJA DE AÇO    

21 01 UND 

BANHO-MARIA 
Capacidade 6 litros 
Volume água 3 a 3,5 litros 
Tensão 127 ou 220 volts 
Diâmetro Interno 150 x 150 x 300mm (A x L x C) 
Dimensão Externa 200 x 220 x 420mm (A x L x C) 
Faixa de Trabalho Temperatura ambiente até 60ºC 
Potência 600 Watts 
Peso 4,100 Kg 
Precisão temperatura ±0,5 ºC 

   

22 2 UND BANQUETA GIRATÓRIA HOSPITALAR    

23 01 UND 

BEBEDOURO/PURIFICADOR refrigerado com duas 
torneiras, 5 Estágios de Purificação, Indicador 
Luminoso de Refrigeração, Refil Troca Fácil, Gela 1,2L 
por Hora, Bivolt. Certificado pela ANVISA e aprovado 
pelo INMETRO 

   

24 03 UND 

BERÇO RECÉM NASCIDO COM CESTO EM ACRÍLICO 
cesto removível em acrílico transparente Prateleira em 
chapa de aço carbono pintado com tinta epóxi; 
Permite movimento trendelemburg e proclive Rodízios 
de 2" de diâmetro Acabamento pintura epóxi, com 
tratamento ferruginoso. Dimensão aproximada: 750 x 
400 x 800 mm 
Dimensão aproximada Cuna Acrílica: 730 x 340 x 190 
mm 

   

25 02 UND 

BIOMBO COM 3 FACES, construído em tubos 
redondos de 7/8, todo esmaltado, pés com ponteiras 
de PVC, medidas totalmente aberto:1,80x1,80 painéis 
em tecido lona plastificada reforçado. 
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26 01 UND 

BOMBA DE INFUSÃO: peristáltica rotativa. Possui 
sistema exclusivo de propulsão rotativa, que permite 
manter uma vazão precisa e regular. De fácil 
manuseio, possui haste para suporte de soro e uma 
alça embutida, que facilitam sua instalação e 
transporte. 

   

27 25 UND CADEIRA ACOLCHOADA SIMPLES    

28 07 UND 

CADEIRA DE RODAS ADULTO Atende usuários até 90 
kg;  
Possui assento e encosto em nylon; Pintura 
epóxi; Rodas em nylon com pneu maciço, roda 
dianteira 6" e traseira aro 24"; 
Apoio para os pés em pedal fixo retrátil; 
Estrutura dobrável X em aço. 

   

29 02 UND 

CADEIRA DE RODAS PARA BANHO confeccionada em 
aço carbono ideal para uso sanitário e chuveiro, 
assento sanitário removível, apoio para os braços fixos 
apoio para os pés fixos, freios bilaterais rodas traseiras 
aro 06 giratórias com pneus maciços rodas dianteiras 
aro 06 com pneus maciços posicionadas na parte 
interna da cadeira, encosto em nylon. Largura do 
assento: 40 cm, profundidade do assento: 40 cm 
altura encosto: 38 cm, altura do assento ao chão: 46 
cm comprimento total da cadeira: 54 cm, largura total 
aberta: 44 cm largura total fechada: não fecha altura 
do chão à manopla: 93 cm peso da cadeira: 8 kg 
capacidade máxima de peso: 85 kg altura do chão ao 
Ap de braço: 64 cm altura do assento ao Ap de Braço: 
14 cm. 

   

30 01 UND 

CADEIRA DE RODAS PARA OBESO fabricada em tubos 
de aço carbono reforçado com assento e encosto em 
nylon com lona, dobrável em X tubular triplo, freios 
bilaterais zincados, aro impulsor bilateral, apoios para 
os braços escamoteáveis em poliuretano injetado, 
apoios para os pés removíveis e com regulagem de 
altura em nylon injetado, rodas dianteiras aro 6 com 
pneus maciços com rolamentos blindados, rodas 
traseiras aro 24 com pneus infláveis com rolamentos e 
pintura epóxi (eletrostática). 
Indicada para pessoas com incapacidade física ou com 
dificuldades de locomoção; 
Suporta até 120 quilos. Pintura epóxi: garante 
durabilidade e resistência, evita a corrosão e oxidação 
do produto; Tubos de aço carbono reforçados com 
assento e encosto em nylon: proporcionam segurança 
e conforto ao usuário; Aro impulsor bilateral: diminui 
esforço físico do usuário, facilitando a propulsão da 
cadeira; Dobrável em "X": facilita o armazenamento e 
o transporte da cadeira; Apoios para os braços 
escamotiável em poliuretano injetado: facilitam as 
transferências do usuário; Apoios para os pés 
removíveis e com regulagem de altura em nylon 
injetado: proporcionam comodidade e facilitam a 
transferência; Freios bilaterais: proporcionam 
segurança ao usuário; 
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31 01 UND 

CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA  em Aço Dobrável 
com elevação de panturrilhas, facilita a mobilidade e 
oferece mais conforto ao usuário.  
•Cor: preto; 
•Aço carbono; 
•Assento/encosto em nylon almofadado; 
•Cadeira dobrável; 
•Freios bilaterais; 
•Apoio de braços removíveis; 
•Apoio para os pés com elevação de panturrilha e 
regulagem de altura; 
•Rodas dianteiras aro 06, rodas traseiras aro 20 em 
alumínio, pneus infláveis; 
•Largura do assento: 36 cm; 
•Profundidade do assento: 40 cm; 
•Altura encosto: 36 cm;  
•Altura do assento ao chão: 47 cm;  
•Comprimento total da cadeira: 69 cm;  
•Largura total aberta: 61 cm;  
•Largura total fechada: 35 cm;  
•Altura do chão à manopla: 94 cm;  
•Peso da cadeira: 12 kg;  
•Capacidade máxima de peso: 70 kg;  
•Altura do chão ao apoio de braço: 64 cm; 
•Altura do assento ao apoio de braço: 16 cm; 

   

32 12 UND 

CADEIRA SECRETÁRIA ANATÔMICA FIXA PÉ PALITO 
INJETADA MEDIDAS: A - 0,95 cm / L - 0,55 cm / P - 
0,58 cm - Características: Cadeira Secretaria 
Confeccionada em Madeira Compensada Reflorestada 
Anatômica, Espuma Injetada, Perfil em PV, material 
lavável. 

   

33 03 UND 

CAMA COMUM: Cabeceira e laterais em MDF 
Pés em madeira Pinus revestido em MDF 
Palito revestido com polietileno com pigmento 
marrom. Pintura Acabamento: Superfície impressão 
UV. Borda esmalte PU. 
Acessórios: Conjunto de porcas, parafusos, prego, 
cavilha e chapa metálica. 
Dimensões: 
Altura: 90cm 
Largura: 80cm 
Profundidade: 190cm 
Peso: 90kg 

   

34 14 UND 

CAMA HOSPITALAR ADULTO ARTICULÁVEL por meio 
de duas manivelas cromadas para os movimentos 
fawler, semi-fawler e flexão de pernas. 
Estrado em grade ou chapa. 
Dimensões: 1,90m x 0,90m x 0,65cm. 
Acompanhada com par de grades. 

   

35 01 UND 

CARDIOVERSOR ECG: Seleção das 12 derivações (DI, 
DII, DIII, aVL, aVR, aVF e V1a 6), para cabo de ECG de 5 
vias; Captação do sinal ECG pelas pás de desfibrilação, 
pás adesivas transtorácicas do Marcapasso, pelas pás 
reutilizáveis do desfibrilador e/ou através do cabo de 
paciente do ECG; Freqüência Cardíaca, leitura de 
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freqüência de 10 até 300 bpm, exatidão de 1 BPM, 
com apresentação numérica; Visualiza no display, 
traçado de ECG, derivação, freqüência cardíaca, 
indicador de bip, status da bateria, alarmes, 
parâmetros de programação, indicando a energia 
selecionada para disparo; ECG com beep. 
Completo sistema de alarmes sonoros e visuais com 
possibilidade de programar valores máximo e mínimo 
incluindo além dos alarmes fisiológicos para Eletrodo 
Solto, Assistolia, Taquicardia, Bradicardia, Fibrilação 
com ajuste digital. 
Indicador no display do bip; Indicador no display da 
Freqüência Cardíaca (bpm); Indicador no display do 
Marcapasso; Controle de velocidade para traçado de 
curva; Controle de ganho do canal ECG; 
Alimentação: 90 a 240 VAC – 50/60 Hz. 
Peso: aproximadamente 4 kg. 

36 02 UND 
CARRINHO DE LIMPEZA COMPLETO acompanha: 
Suporte de Fixação para Balde Espremedor.    

37 02 UND 

CARRO CURATIVO: construído com armação tubular, 
tampo e prateleira em chapa de aço esmaltada, pés, 
varandas e suporte para balde e bacia, pés com 
rodízios de 03 polegadas. 
Informações adicionais: 
- Pintura epóxi  
- 4 Rodízios de 03 polegadas 
- Tampo e prateleira em chapa 75 x 45 cm 
- Estrutura em tubos redondos 
- Cor: Branca 

   

38 01 UND 

CARRO DE CURATIVO COM BALDE E BACIA, com 
armação tubular em aço carbono, tampo e prateleira 
em chapa de aço carbono, varanda lateral em toda a 
volta, pés com rodízios giratórios com 2" de diâmetro. 
Acompanha balde e bacia em aço inoxidável. 
Pintura eletrotática a pó "Epóxi".  
Dimensões: 0,40m largura x 0,80m comprimento x 
0,80m altura. 

   

39 01 UND 

CENTRÍFUGA LABORATORIAL: TECNOLOGIA: 
DIGITAL TIPO: PARA TUBOS - MÍN. 04 AMOSTRAS 
equipamento registrado na ANVISA 

   

40 03 UND 

COLCHÃO SOLTEIRO ESPUMA D-33: 18cm de Altura - 
Sleep Max, o colchão Sleep Max D-33 da Castor vem 
com certificado do INMETRO e INER garantindo assim 
total qualidade e segurança a seus consumidores. 
Certificando sua densidade real e suporte de peso 
justo para ocasionar boas noites de sono, com alto 
índice de qualidade, conforto e com sofisticado 
design. 
Densidade: D-33 
Altura: 18 cm 
Peso: até 100Kg 

   

41 01 UND 

DESTILADOR DE ÁGUA 
Destilador de água em aço inoxidável para uso geral 
em laboratórios no processo de purificação de água, 
onde esta entra na caldeira e é pré-aquecida para em 
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seguida entrar em ebulição e condensar 
posteriormente, produzindo água química e 
bacteriologicamente pura. 
Voltagem: 220V - Especificar 
CAPACIDADE: 5 LITROS 
MEDIDAS INT. AxLxP (CM):  15 x 30 x 24 
MEDIDAS EXT. AxLxP (CM): 76 x 38 x 27 
RENDIMENTO/ CONSUMO: 5 - 50L / Hora 
PESO: 12 kg 
POTENCIA: 4000 watts 

42 01 UND 

DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL, transdutor de 
alta sensibilidade, alto-falante de alta performance; 
entrada para fone de ouvido, gravador de som ou 
computador; tela de LCD para visualização numérica 
do batimento cardíaco fetal; alimentação por 2 pilhas 
AA de 1,5V, Sensibilidade a partir de 10- 12 semanas, 
Certificado pela ANVISA e aprovado pelo INMETRO. 
MOD. FD-200B. 

   

43 11 UND 

ESCADA COM 2 DEGRAUS: 
Medidas Embalagem: 41x41x41 
Medidas da escada: 39x39X39. 
Peso: 4Kg. 
Estrutura: Fabricado em aço carbono. 
Pintura: Eletrostática de Alta Resistência 

   

44 10 UND 

ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, braçadeira em 
nylon com fecho metal, corpo metálico cromado, pêra 
de látex com válvula de purgo de precisão, com ajuste 
preciso. Microfiltro para proteger a válvula de purgo 
de ar e sistema de medição. Membrana endurecida 
especial de cobre-berílio resistente à sobrepressão de 
até 300mmHg. acompanha bolsa de plástico com 
zíper, Certificado pela ANVISA e aprovado pelo 
INMETRO. 

   

45 02 UND 

ESFIGMOMANÔMETRO OBESO, braçadeira em nylon 
com fecho metal, corpo metálico cromado, pêra de 
látex com válvula de purgo de precisão, com ajuste 
preciso. Microfiltro para proteger a válvula de purgo 
de ar e sistema de medição. Membrana endurecida 
especial de cobre-berílio resistente à sobrepressão de 
até 300mmHg. acompanha bolsa de plástico com 
zíper, Certificado pela ANVISA e aprovado pelo 
INMETRO. 

   

46 03 UND 

ESTANTE DE AÇO, estrutura chapas #20 e #26 
(0,90mm e 0,45mm) 6 prateleiras de 920mm x 
300mm, 4 colunas de 2000mm de altura Capacidade 
por prateleira 20kg. 

   

47 07 UND 
ESTETOSCÓPIO AUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL; 
TIPO: DUPLO. 

   

48 02 UND 

GELADEIRA 280 LITROS, compartimento extra frio: 
ideal para alimentos e bebidas que precisam de 
temperatura mais baixa  
- Gaveta de legumes: mantém a temperatura e a 
umidade adequadas para o armazenamento de frutas 
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e hortaliças, preservando suas características naturais  
- Porta internamente aproveitável: maior 
aproveitamento de espaço  
- Prateleiras de grades: reguláveis e removíveis para 
facilitar a limpeza  
- Porta-ovos para 12 unidades: melhor organização e 
visualização  
- Prateleiras da porta/complemento: removíveis e 
facilitam a limpeza 
Voltagem 220 W, cor branca. 

49 04 UND 
GLICOSÍMETRO DIGITAL: ACESSÓRIOS: ATÉ 50 TIRAS, 
LANCETAS E LANCETADOR 

   

50 02 UND 

LANTERNA CLÍNICA com luz de LED, cor preta, 
iluminação brilhante e branca para melhor 
visualização, alimentação através de duas pilhas AAA. 
Certificado pela ANVISA e aprovado pelo INMETRO. 

   

51 02 UND 

LARINCOSCÓPIO ADULTO Corpo metálico com 
capacidade para 2 pilhas médias.  
• Lâminas em Aço Inoxidável (acabamento fosco).  
• Perfeito encaixe das roscas.  
• Excelente contato elétrico do conjunto.  
• Lâmpadas de alta performance e foco centrado, 
garantindo perfeita visualização da região focada. 
Lâmina 1 - 70mm - Ref.: ALA 501  
Lâmina 2 - 90mm - Ref.: ALA 502  
Lâmina 3 - 108mm - Ref.: ALA 503  
Lâmina 4 - 133mm - Ref.: ALA 504  
Lâmina 5 - 150mm - Ref.: ALA 505  
Cabo Médio - Ref.: ALA 400  
Estojo - Ref.: ALA 101 

   

52 02 UND 

LARINGOSCÓPIO INFANTIL, cabo em Aço Inox à prova 
de ferrugem; Cabo em Aço Inox recartilhado para 
maior ergonomia e segurança; Abertura na base do 
cabo, fácil conversão para bateria recarregável; Tampa 
rosqueável com mola em aço inox; Alimentação por 
pilhas alcalinas ou baterias recarregáveis; Iluminação: 
Lâmpada Halógena 2,5V Lâmina Standard Fabricada 
em aço inoxidável austeníticos à prova de ferrugem 
Acabamento acetinado para redução do brilho Utiliza 
cabo tipo AA e tipo C Alimentado através de pilhas 
alcalinas ou bateria recarregável Autoclavável a 134 ºC 
durante 5 minutos Esterilizável em óxido de etileno ou 
autoclave a vapor Lâmina de laringoscópio 
convencional Macintosh 0 ( curva ). Lâmina de 
laringoscópio convencional Macintosh 1 ( curva ). 
Lâmina de laringoscópio convencional Macintosh 2 ( 
curva ). 

   

53 02 UND 

LONGARINA ANATÔMICA - 03 Lugares na cor azul. 
Altura (Cm):44,5Cm - Altura Encosto(Cm):33Cm 
Largura Encosto (Cm):46Cm Largura 
Assento(Cm):46,5Cm Profundidade Assento (Cm): 42 
Cm 

   

54 01 UND MACA ACOLCHOADA FIXA    

55 01 UND MACA GINECOLÓGICA    
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56 01 UND 

MALETA PARA COLETA DE SANGUE 
Maleta para transporte de materiais necessários para 
coleta de sangue e outros fluídos corpóreos, fora do 
laboratório: ambulatório, hospitais, domicílio, etc; 
- Auxilia no trabalho dos flebotomistas; 
- Possui divisórias moldadas especialmente para 
manter organizados os materiais utilizados para a 
coleta de amostras de sangue; 
- Fabricada em plástico ABS resistente; 
- Acompanha 02 bandejas plásticas (descartáveis) para 
auxílio na organização dos materiais e 01 rack com 
capacidade para 36 tubos de coleta de 16 mm de 
diâmetro; 
- Dimensões: 42,9 x 26,5 x 17,2 cm (C x L x A); 

   

57 10 UND 
MESA DE CABECEIRA aberta em aço com uma gaveta, 
0,42mx0,40mx0,80m. MOD OM 713 A 

   

58 02 UND 

MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR COM CINCO 
OBJETIVAS. 
Características: 
- Cabeçote trinocular com ajuste de foco óptico 
imagem simultânea nas oculares e no tubo trinocular 
sem ajuste de chave abre e fecha. 
- Oculares 10x plana de campo 22mm com nitidez nas 
periferias e correção efetiva de distorções do campo 
de leitura. 
- Corpo preparado para aplicação de módulo de 
fluorescência (monobanda). 
- Revólver com cinco objetivas Infinitas 
Planacromáticas 4x, 10x, 20x, 40x e 100x Óleo. 
- Platina equipada com engrenagem em aço inox. 
- Condensador preparado para aplicação de contraste 
de Phase, Polarização e Campo escuro. 
- Ajuste Macro e Micro podem ser operados tanto do 
lado esquerdo como do direito. 
- Fonte de luz fria e estável (LED 5W), não há diferença 
de temperatura mesmo trabalhando continuamente 
por longos períodos. 
- Vida útil de aproximadamente 50.000 (Cinquenta 
Mil) horas. 
- Construção estrutura para região de alto índice de 
salinidade e umidade. 

   

59 04 UND 
NEBULIZADOR: número de saídas simultâneas: 01 
- tipo: ultrassônico 

   

60 03 UND 

NEGATOSCÓPIO DE METAL 2 CORPOS  Painel 
translúcido na cor branco leitoso. Chave seletora de 
voltagem 220V. Alto brilho e ausência das áreas de 
sombra. Não aparece a lâmpada. Alta luminosidade 
com baixo consumo energético.  Reator eletrônico que 
proporciona maior durabilidade à lâmpada. Não 
apresenta risco de oxidação.  
Especificações técnicas:  
 Chave liga/desliga Duas posições 
 Chave seletora de tensão 220V 
 Painel Leitoso, translúcido, branco 
 Material Metal 
 Cor do corpo Branco 
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 Dimensões 790 X 480 X 101 mm  
 Área visível Embalado 670 X 410 mm 500x110x800 
mm 
 Peso 6,5 kg Voltagem  220V  
 Frequência 50/60 Hz  
 Potência  Máxima 60 W 

61 01 UND 

OTOSCÓPIO - ILUMINAÇÃO: FIBRA OPTICA / 
HALÓGENA - XENON 
- COMPOSIÇÃO: 5 A 10 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS 

   

62 01 UND 

OXÍMETRO DE PULSO Tela rotacional, permite 
visualização na vertical e horizontal. 
Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de 
pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências. 
Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis. 
Memória interna dos eventos e conexão USB para 
computador, Software para computador, permite 
armazenar, visualizar e compartilhar eventos 
(opcional) 
Capa protetora com suporte para acomodar em 
superfícies planas 
Alimentação bivolt automático e através de baterias 
recarregáveis com carregador integrado. Aplicável 
para pacientes adulto, pediátrico e neonatal. Sensor 
de SpO2 padrão Nellcor 
Certificado pelo INMETRO 

   

63 02 UND PERNEIRAS PARA MESA GINECOLÓGICA    

64 01 UND 

POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE 

- Poltrona reclinável em até quatro posições; 
- Possui assento, encosto e descansa pés estofados em 
espuma D23R com 70mm de espessura, revestidos em 
Courvim; 
- Estrutura em tubo de aço redondo de 1” x 1.20mm e 
1” ¼ x 1.20mm; 
- Braçadeiras de coleta de sangue em aço inoxidável 
com capa estofada e com regulagem de altura através 
de manípulos; 
- Movimentos simultâneos do descansa pés e encosto 
comandados por meio de uma alavanca na lateral; 
- Pintura eletrostática à pó; 
-  Tratamento anti-ferruginoso, 
- Dimensão Deitada.: 1,62 x 0,75 x 0,55(C x L x A); 
- Dimensão sentada: 0,95 x 0,75 x 1,20 (C x L x A); 
- Assento: 55cm x 45 cm (LxP) - Encosto: 78cm x 52cm 
(AxL); 
- Largura Assento (Interno): 0,53 cm; 
- Capacidade Aprox.: Até 110 Kg 

   

65 02 UND PRATELEIRAS EM AÇO    
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66 01 UND 

PURIFICADOR DE ÁGUA. Serve água gelada e natural. 
Refrigeração eletrônica. Uso residencial. Super 
compacto. Gabinete em plástico de alto impacto. 
Fixação em paredes (suporte incluso). Reservatório de 
1,5 litros com sistema 'blindado' contra 
contaminações (insetos, poeiras, etc). Fluxo contínuo 
de água, praticidade na hora de lavar alimentos. 
Rendimento de 1,2l de água gelada por hora. Led 
indicador de funcionamento. Pingadeira removível, 
permitindo encher garrafas. Filtro com 3 estágios de 
filtração. Botão liga/desliga. Potência 220w. 

   

67 02 UND 

REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO 
(AMBÚ) com RESERVATÓRIO, MATERIAL DE 
CONFECÇÃO, SILICONE 
- VÁLVULA UNIDIRECIONAL: POSSUI. 

   

68 02 UND 

REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO 
(AMBÚ) com RESERVATÓRIO, MATERIAL DE 
CONFECÇÃO,  SILICONE 
- VÁLVULA UNIDIRECIONAL: POSSUI. 

   

69 04 UND RÉGUA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL (PEDIÁTRICA)    

70 17 UND 

SUPORTE DE SORO com regulagem de altura e sem 
rodizio, regulagem de altura com fixação de parafuso 
volante e quatro tipos de altura na haste com 
ganchos, altura mínima 1,80 cm, Altura máxima 2,10 
cm. 

   

71 15 UND TERMÔMETRO DIGITAL    

 
 

2.1. Local de entrega: A entrega do objeto licitado será no Município de Igaporã, Estado da Bahia, nos 
endereços constantes na Autorização de Fornecimento emitida pela Secretaria competente. 

2.2 A marca dos bens ofertados, deverão ser informados na proposta. 

2.3 Apresentar, juntamente com a proposta de Composição e Preços impressos, também os  arquivos 
eletrônicos da Planilha no formato Excel, gravadas em mídia eletrônicas, devidamente identificadas. 

3. DETERMINAÇÕES ADICIONAIS: 
 
3.1. Além das determinações contidas neste Termo de Referência, bem como daquelas decorrentes de 
lei, deverão ser observados os seguintes itens neste instrumento convocatório: 
 
3.2. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a 
cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da 
contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela 
com terceiros. 
 
3.3.Tratando-se de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo 
circunstanciado e, nos demais, mediante recibo. 
 
4. Recebimento dos Objetos:  

https://www.walmart.com.br/categoria/eletroportateis/filtros-de-agua/?fq=C:169/2059/2612/&PS=20&utmi_cp=cross|Purificador%20de%20%C3%81gua|4858445|%C3%A1gua
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4.1. Os produtos serão recebidos nas seguintes condições: 
 
4.1.1. Provisoriamente, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do 
material com a especificação, no prazo de até 03 (três) dias contados do seu recebimento. Sendo 
constatados defeitos e divergências das especificações, o setor responsável recusará o recebimento, 
dando ciência dos motivos da recusa à contratada, que assumirá todas as despesas daí decorrentes, sem 
prejuízo das penalidades previstas na lei, devendo, no prazo de máximo de 10 (dez) dias contado a partir 
da notificação, repor o produto. 

 
 4.1.2. Definitivamente, após o decurso do prazo de verificação que comprove a adequação do 
fornecimento, ou, no caso em que não haja por parte da contratante, qualquer manifestação até o 
prazo final do recebimento provisório. 

 
4.1.3. Considerar-se-á definitivo o recebimento do objeto deste instrumento, caso não haja qualquer 
manifestação da contratante, até o prazo final do recebimento provisório. 
 
4.1.4. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da contratada pela perfeita 
execução desta ATA, quanto à qualidade, correção e segurança do objeto contratado. 
 
4.1.5. A Nota Fiscal de fornecimento deverá ser emitida em conformidade com as unidades de 
fornecimento indicadas em edital e da proposta do fornecedor. 
 
5. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ESPECÍFICAS: 
 
5.1 A contratação com o licitante vencedor obedecerá às condições do instrumento de contrato 
constante neste Anexo, facultada a substituição, a critério da Administração, por instrumento 
equivalente, desde que presentes as condições do art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0020/2018 

ANEXO II 

PROPOSTA DE PREÇOS  

 

MODALIDADE LICITAÇÃO: 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. ___/2018 
 

RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
 

REPRESENTANTE LEGAL: 

TEL: (XX) FAX: E-MAIL: 

 

DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

ITEM . . .: 

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO DO 
PRODUTO 

MARCA/ 
Referência 

V. UNIT. V. TOTAL 

       

       

       

VALOR TOTAL DO LOTE R$  

(VALOR POR EXTENSO) 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESSENTA) DIAS 

Local e data 

 

____________________________ 

RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  

CCNNPPJJ::  

CCAARRIIMMBBOO,,  NNOOMMEE  DDOO  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  

EE  AASSSSIINNAATTUURRAA 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0020/2018 

 

ANEXO III 

 

(MODELO) 

CREDENCIAL 

 

 

A (nome da empresa) _______________, inscrita no CNPJ sob nº _______________, com 

sede na _______________, neste ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com 

qualificação completa- nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo 

presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es), o Senhor(a) 

_______________, (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade 

nº. _______________, expedido pela SSP/___, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas 

Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº. _______________, residente na Rua 

_______________, como meu mandatário, a quem confiro amplos poderes para junto ao 

(órgão responsável pela licitação) _______________, praticar todos os atos necessários, 

relativos ao procedimento licitatório na modalidade de Pregão nº. ____/2018, conferindo-lhe, 

ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar 

preços e demais condições, confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar 

quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da proponente 

dando tudo como bom, firme e valioso.  

 

Local e data 

 

____________________________ 

RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  

CCNNPPJJ::  

CCAARRIIMMBBOO,,  NNOOMMEE  DDOO  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  

EE  AASSSSIINNAATTUURRAA  ((RREECCOONNHHEECCIIDDAA  AA  FFIIRRMMAA)) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0020/2018 

 

ANEXO IV 

 

(MODELO) 

DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR 

 

 

 

A empresa _________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº_________________, com sede 

na Rua _________________, representada neste ato pelo(a) Sr.(a) _________________, 

portador do RG nº ______________ e inscrito no CPF/MF sob nº ___________________, 

declara, sob as penas previstas em lei, que em suas instalações, não há realização de trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho 

por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

 

Local e data 

 

____________________________ 

RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  

CCNNPPJJ::  

CCAARRIIMMBBOO,,  NNOOMMEE  DDOO  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  

EE  AASSSSIINNAATTUURRAA 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0020/2018 

 

ANEXO V 

 

(MODELO) 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS 
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO  

 

A (nome da empresa) ________________, inscrita no CNPJ sob nº ________________, com 
sede na Rua ________________, declara, que tem conhecimento do edital do Pregão 
Presencial nº. ___/2018, e atende às exigências de habilitação, conforme preceitua o art. 4º 
inciso VII, sob pena das sanções previstas do art. 7º da Lei 10.520/02. 

 

Local e data 

 

____________________________ 

RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  

CCNNPPJJ::  

CCAARRIIMMBBOO,,  NNOOMMEE  DDOO  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  

EE  AASSSSIINNAATTUURRAA 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0020/2018 

 

ANEXO VI 

 

(MODELO) 

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos para os fins da 
parte final do inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02, termos conhecimento de todas 
as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, e 
ainda: 

Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar 
nº 123/06, declaramos:  

(     )  Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno 
porte.  

(     )  Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na 
condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º 
do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.  

(     )  Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na 
condição de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 
4º do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.  

(     ) Para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/06, haver restrição na 
comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos  no prazo de 2 
(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do 
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, cientes de que a 
não-regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, especialmente a 
definida no art. 86. 

Local e data 

____________________________ 

RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  

CCNNPPJJ::  

CCAARRIIMMBBOO,,  NNOOMMEE  DDOO  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  

EE  AASSSSIINNAATTUURRAA 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0020/2018 

PARA REGISTRO DE PREÇOS 

ANEXO VII 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º ___/2018 
PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2018 
VALIDADE DA ATA: 01 (UM) ANO 
 

Aos _____. dias de ______ do ano de 2018, O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGAPORÃ, Estado da 
Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 10.421.872/0001-87, 
situada na Praça Baco Pari, nº 45, Centro – CEP: 46.490-000 - Igaporã-Ba, neste ato representado pela 
Senhora LAISE FAGUNDES FARIAS, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob nº 033.373.815-29 e RG. n° 
0963058436, emitido pela SSP/BA, residente na Rua Amapá, nº 39, Bairro Mulungu – Igaporã-Ba na 
qualidade de Secretária Municipal de Saúde, nomeada pelo Decreto nº 0007/2018, de 16 de Janeiro de 
2018, no uso das atribuições que lhe são conferidas, institui Ata de Sistema Registro de Preços (SRP), 
decorrente da licitação na modalidade de Pregão, do tipo Presencial, a presente licitação tem por objeto 
o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de equipamentos hospitalares e odontológicos, em atendimento 
ao Fundo Municipal de Saúde de Igaporã - Bahia, conforme especificações e quantitativos constantes do 
Termo de Referência – anexo I, que integra este edital, durante 12 (doze) meses, processado nos termos 
do art. 15, da Lei n.º 8.666/93; da Lei n.º 10.520/02; e Decreto Municipal nº 041/2017 e demais normas 
legais aplicáveis, objeto do Processo Administrativo nº ___/2018, que se constitui em documento 
vinculativo e obrigacional às partes, segundo as cláusulas e condições seguintes:  

EMPRESA: 
CNPJ:       FONE/FAX: 
END.: 
REPRESENTANTE LEGAL: 
CPF nº      RG Nº 
E-MAIL: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para possível aquisição 
________________________________________________ para uso pelo Fundo Municipal de Saúde de 
Igaporã, durante o prazo de 12 (doze) meses, cujas especificações e quantidades encontram-se 
detalhadas no Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA do Edital. 

Subcláusula Única – Este instrumento não obriga a Administração a firmar contratações nas demandas 
estimadas ou adquirir, exclusivamente por seu intermédio, os bens referidos na cláusula segunda, 
podendo realizar licitações específicas, obedecida à legislação pertinente, sem que, desse fato, caiba 
recurso ou indenização de qualquer espécie a empresa FORNECEDORA, sendo-lhes assegurada à 
preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata de Registro de Preços terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da 
data de sua publicação no Veículo Oficial de Divulgação dos Atos Oficiais do Município de Igaporã-BA. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Caberá ao Município de Igaporã-BA, o gerenciamento deste instrumento, no seu aspecto operacional e 
nas questões legais. 

CLÁUSULA QUARTA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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Em decorrência da publicação desta Ata, os participantes do SRP poderão efetuar compras diretamente 
aos fornecedores com preços registrados, devendo para tanto, adotar os seguintes procedimentos: 

I – Emitir em 03 (três) vias da Autorização de Empenho, conforme constante do Edital de Pregão 
Presencial nº 0020/2018, sendo a primeira enviada ao FORNECEDOR, a segunda ao departamento de 
contabilidade e a terceira, para arquivo do órgão/entidade contratante; 

II – Comunicar à Gestora do Registro de Preços do Município de Igaporã-BA, a recusa do FORNECEDOR a 
fornecer os bens no prazo estabelecido na Autorização de Empenho. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

Os signatários desta Ata de Registro de Preços assumem as obrigações e responsabilidades constantes 
no Decreto Municipal de Registro de Preços nº 041/2017, além das descritas a seguir: 

Subcláusula Primeira – Competirá ao Município de Igaporã-BA, na qualidade de Órgão Gerenciador do 
Registro de Preços o controle e administração do SRP, em especial: 

I – Gerenciar a Ata de Registro de Preços; 

II – Providenciar, sempre que solicitada, a indicação do FORNECEDOR, para atendimento às 
necessidades da Administração, obedecendo à ordem de classificação e aos quantitativos definidos 
nesta Ata; 

III – Conduzir procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados; 

IV – Aplicar as seguintes penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços: 

a) advertência; 

b) multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou nesta Ata; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, 
por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 

V – Cancelar o registro do FORNECEDOR, em razão do disposto no Art. 19 do Decreto Municipal nº 
041/2017, de 17 de janeiro de 2017. 

VI – Comunicar aos Órgãos Participantes do SRP a aplicação de penalidades ao FORNECEDOR. 

Subcláusula Segunda – Caberá aos Órgãos Participantes: 

I – Tomar conhecimento da Ata de Registro de Preços, inclusive das alterações porventura ocorridas, 
com o objetivo de assegurar, quando do seu uso, o correto cumprimento de suas disposições; 

II – Indicar o gestor de compras, quando da necessidade de utilização desse instrumento, ao qual, além 
das atribuições previstas no art. 67 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, compete: 

a) promover consulta prévia junto ao Órgão Gerenciador do Registro de Preços, quando da necessidade 
de aquisições, a fim de obter a indicação do FORNECEDOR, os respectivos quantitativos e os preços a 
serem praticados, encaminhando, tempestivamente, as informações sobre aquisições efetivamente 
realizadas; 

b) assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a aquisição a ser procedida atende aos 
interesses das Secretarias, sobretudo quanto aos valores praticados, informando ao Órgão Gerenciador 
do Registro de Preços eventual desvantagem quanto a utilização; 

c) zelar pelo cumprimento das obrigações assumidas pelo FORNECEDOR e, em coordenação com o 
Órgão Gerenciador do Registro de Preços, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento dos compromissos assumidos; 
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d) informar ao Órgão Gerenciador do Registro de Preços a recusa do FORNECEDOR do preço registrado 
em realizar o fornecimento, bem como o não atendimento às condições estabelecidas no Edital e as 
firmadas nesta Ata de Registro de Preços, além das divergências relativas à entrega e às características 
do objeto licitado. 

III – Realizar Pesquisa de Mercado, nos termos do Art. 7º, do Decreto Municipal nº 041/2017, antes de 
efetivar aquisições de itens com preços registrados caso decorridos mais de 180 (cento e oitenta) dias 
da assinatura da Ata de Registro de Preços e desde que a quantidade do item contemplado pelo 
primeiro colocado, não seja suficiente para as demandas estimadas, desde que se trate de objetos de 
qualidade superior, devidamente justificada e comprovada a vantagem, e as ofertas sejam inferior ao 
máximo admitido. 

IV – Comunicar ao Órgão Gerenciador do Registro de Preços, através de documento formal, a 
constatação de preço de mercado inferior ao registrado; 

V – Para cada aquisição, abrir processo numerado e instituído contendo: 

a) Certidão de consulta à Ata de Registro de Preços; 

b) Comprovante de realização da Pesquisa de Mercado, caso decorridos mais de 180 (cento e oitenta) 
dias do último preço publicado para o item; e  

c) Posteriormente, uma via da Nota de Empenho, da Autorização de Empenho e da ATA, quando for o 
caso. 

Subcláusula Terceira – O FORNECEDOR, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, fica 
obrigado a: 
a) atender a todos os pedidos efetuados pelos órgãos e entidades participante do SRP, bem como 
aqueles decorrentes de remanejamento de quantitativos registrados na Ata, durante a sua vigência, 
mesmo que a execução do objeto esteja prevista para data posterior à do seu vencimento. 

b) entregar os produtos, por preço unitário registrado, nas quantidades indicadas pelos participantes do 
Sistema de Registro de Preços, no prazo estabelecido na Autorização de Empenho. 

CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS REGISTRADOS 

Os preços registrados são os preços unitários ofertados em cada ITEM do Pregão Presencial SRP nº 
0020/2018, contidos nas propostas das empresas signatárias desta Ata, os quais estão abaixo 
relacionados, segundo a classificação final de cada FORNECEDOR no Processo Licitatório supracitado, e 
servirão de base para futuras contratações, observadas as condições de mercado. 

 
MAPA DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
EMPRESA: _____________________, com sede ____________, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
_______________, representada neste ato pelo Senhor ________________. (qualificar), comerciante, 
portador da Carteira de identidade nº ___________, emitida pela SSP/___ e CPF/MF nº 
_________________. 
 
 

ITEM UNID. ESPECIFICAÇÃO QUANT. 
MARCA VALOR 

UNIT. R$ 
VALOR 

TOTAL R$ 

       

       

       

CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
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Os preços registrados só poderão ser revistos nos casos previstos nesta Ata, no Edital do Pregão 
Presencial SRP nº 0020/2018, e obedecendo ao seguinte: 

I – Sempre que verificar que o preço registrado está acima do preço de mercado, o Órgão Gerenciador 
convocará o FORNECEDOR para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço corrente, 
comprovando o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro da ATA, em prejuízo do Município de 
Igaporã-BA e procedendo a respectiva alteração na ATA, caso haja a concordância do FORNECEDOR. 
Frustrada a negociação, o FORNECEDOR será liberado do compromisso assumido, respeitado os 
compromissos já firmados. 

II – Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, o Órgão Gerenciador poderá convocar 
os demais fornecedores classificados para, nas mesmas condições, oferecer igual oportunidade de 
negociação, ou revogar a Ata de Registro de Preços ou parte dela. 

III – Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de 
disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada 
repercussão nos preços registrados, sem previsibilidade anterior, implicarão na revisão destes para mais 
ou para menos, conforme o caso. 

IV – Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo FORNECEDOR, esta deverá demonstrar a 
quebra do equilíbrio econômico-financeiro do fornecimento, mediante requerimento fundamentado, 
com apresentação de comprovantes e planilha detalhada do custo e documentação correlata (lista de 
preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc.), que 
demonstrem que o mesmo não pode cumprir as obrigações assumidas, em função da elevação dos 
custos dos bens, decorrentes de fatos supervenientes. O Órgão Gerenciador providenciará a alteração 
na Ata de Registro de Preços, caso acate o pedido ou, se indeferido, o licitante poderá ser liberado do 
compromisso assumido. 

V – Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no 
mercado, mantendo-se, no mínimo, a diferença percentual apurada entre o valor originalmente 
constante da proposta do licitante e aquele vigente no mercado à época do registro. 

VI – Serão considerados preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média daqueles 
apurados pela Administração para os bens. 

VII – As alterações dos preços registrados oriundas da revisão dos mesmos serão comunicadas aos 
Participantes e publicadas no Veículo Oficial de Divulgação dos Atos Oficiais do Município de Igaporã-BA, 
– Fica facultado ao Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, realizar ampla pesquisa de 
mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos subitens anteriores, a decisão 
quanto a revisão de preços solicitada pelo FORNECEDOR. 

IX – A eventual autorização da revisão dos preços contratuais será concedida após a análise técnica e 
jurídica pela Procuradoria do Município, porém contemplará as entregas realizadas a partir da data do 
protocolo do pedido no Setor de Protocolos da Sede da Prefeitura do Município de Igaporã-BA.  

X – Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisada, o FORNECEDOR 
não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes. 

CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

Os preços registrados na Presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito, sem prejuízo das 
sanções cabíveis, nas seguintes situações, além de outras previstas no Edital do Pregão Presencial nº 
0020/2018: 

I – No caso do FORNECEDOR classificado recusar-se a atender à convocação para assinar a Ata de 
Registro de Preços no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 

II – Na hipótese do FORNECEDOR descumprir as condições desta Ata de Registro de Preços; 
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III – Na hipótese do FORNECEDOR recusar-se a fornecer o bem registrado, quando solicitado pelos 
participantes do SRP; 

IV – Na hipótese do FORNECEDOR não aceitar reduzir os preços registrados quando estes se tornarem 
superiores aos de mercado; 

V – Nos casos em que o FORNECEDOR ficar impedido ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar 
com a Administração. 

VI – E ainda, por razões de interesse público, devidamente fundamentado. 

Subcláusula Primeira: A comunicação do cancelamento do registro de preços, nos casos previstos na 
cláusula, será feita por correspondência com aviso de recebimento ou por meio eletrônico, juntando-se 
comprovante dos autos do processo que deu origem ao cancelamento. 

Subcláusula Segunda: No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR, a 
comunicação será feita mediante publicação no Veículo Oficial de Publicação dos Atos Oficiais do 
Município de Igaporã-BA, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o registro de 
preços a partir de 05 (cinco) dias úteis contados da data da publicação. 

Subcláusula Terceira: Fica assegurado o direito à defesa e ao contraditório nos casos de cancelamento 
de registro de preços de que trata esta Cláusula, sendo oferecido o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
contados da ciência do cancelamento, para interposição do recurso. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES PARA AQUISIÇÃO 

As aquisições de bens que poderão advir desta Ata de Registro de Preços serão formalizadas por meio 
de Autorização de Empenho, emitida conforme disposto no Edital do Pregão Presencial nº 0020/2018, 
obedecidos os procedimentos estabelecidos na Cláusula Quarta desta Ata. 

Subcláusula Primeira: Caso o FORNECEDOR não cumpra o prazo estabelecido na Autorização de 
Empenho ou se recuse a entregar os produtos, terá o seu registro de preço cancelado sem prejuízo das 
demais sanções previstas em lei e nesta Ata. 

Subcláusula Segunda: Neste caso, o Participante poderá, com a prévia autorização do Órgão Gestor 
convidar, sucessivamente, por ordem de classificação, os demais licitantes, os quais ficarão sujeitos às 
mesmas condições previstas para o primeiro classificado. 

Subcláusula Terceira: O FORNECEDOR obriga-se a manter as mesmas condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, durante toda a execução desta Ata. 

Subcláusula Quarta: O FORNECEDOR será obrigado a atender todos os pedidos efetuados pelos órgãos 
e entidades participantes de SRP durante a vigência da Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega 
do objeto prevista para data posterior à do vencimento da Ata. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO SOLICITADO 

Os prazos e quantidades, a forma de entrega, retirada ou recebimento, e as demais condições de 
execução do objeto serão definidos na Autorização de Empenho. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos financeiros pra fazer face ao pagamento das aquisições advindas desta Ata de Registro de 
Preços correrão à conta das seguintes dotações: 

 



 

 

 

 

 

   Praça Bernardo de Brito, nº430 – Centro, Igaporã – Bahia, Fone:77.3460.1021, CEP:46.490-000 
                                                                                                            PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2018    

Pág. 41 

Unidade Gestora Projeto/Atividade 
Elemento de 

despesa 
Fonte 

    

    

Subcláusula Primeira: Após confirmação dos valores efetivamente devidos pelo Órgão Participante, este 
efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento efetivo do (s) item (ns), 
mediante apresentação da Nota Fiscal da Mercadoria, devidamente vistada pelo servidor responsável 
pelo recebimento dos produtos, bem como revisão da mesma pelo servidor designado pela 
Administração. 

Subcláusula Segunda: Fica vedada a antecipação de pagamento do objeto fornecido, por força do que 
dispõe o § 2º, item III do Art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 

Ficará impedido de licitar e de contratar com a Administração, garantido o direito ao contraditório e à 
defesa, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até ser promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, além de ser 
descredenciado no Cadastro de Fornecedores do Município, sem prejuízo das sanções previstas no 
Edital de Pregão Presencial nº 0020/2018, e das demais cominações legais, o licitante que: 

I - ensejar o retardamento da execução do certame; 

II - convocado dentro do prazo de validade de suas propostas: 

a) - não assinar a ata de registro de preços; 

b) - deixar de entregar documentação exigida no Edital; 

c) - não mantiver resposta. 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

V - Cometer fraude; 

VI - Comportar-se de modo inidôneo; 

VII - Fizer declaração falsa; ou 

VIII - Cometer fraude fiscal. 

Subcláusula Primeira: O licitante classificado que convocado para assinar a Ata de Registro de Preços, 
deixar de fazê-lo no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de sua convocação, terá o seu 
registro cancelado e dela será excluído. 

Subcláusula Segunda: Nenhuma penalidade será aplicada sem que seja concedido direito de defesa ao 
licitante, na forma da Lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

No caso de atraso injustificado, ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com o Órgão 
Participante, as sanções administrativas aplicadas ao licitante beneficiário da Ata de Registro de Preços 
serão: 

I – Advertência; 
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II – Multa; 

III – Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração. 

IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

Subcláusula Primeira: O licitante beneficiário da Ata de Registro de Preços poderá ser apenado com 
Advertência nos seguintes casos: 

I – Descumprimento de obrigações assumidas, desde que não acarretem prejuízos para Administração, 
independentemente da aplicação de multa; 

II – Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao fornecimento dos bens 
contratados ou à Administração, a seu critério; 

Subcláusula Segunda: O atraso injustificado no prazo de execução do objeto a ele vinculado implicará 
multa correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, do valor da inadimplência, até o 
limite de 15% (quinze por cento) desse valor. 

Subcláusula Terceira: Na hipótese mencionada da subcláusula anterior, o atraso injustificado por 
período superior a 30 (trinta) dias, caracterizando o inadimplemento absoluto da obrigação, com lesão 
ao interesse público devidamente caracterizado, ensejará na exclusão do registro do mesmo na Ata de 
Registro de Preços, e a aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do “caput” desta Cláusula, sem 
prejuízo da cobrança de multa de 30% (trinta por cento) ao mês, calculado sobre o valor total da 
inadimplência. 

Subcláusula Quarta: A suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração 
poderá ocorrer, ainda, nas seguintes hipóteses: 

I – Se o licitante, por culpa ou dolo, prejudicar ou tentar prejudicar a execução da Ata, por fatos graves; 

II – Atraso no cumprimento das obrigações assumidas, que tenha acarretado prejuízos para a 
Administração ou terceiros; 

III – Execução insatisfatória do objeto, se antes já houver sido aplicada sanção de advertência; 

IV – Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo à Administração ou a terceiros, 
ensejando na exclusão do registro do mesmo na Ata de Registro de Preços. 

V – Tiver sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 

VI – Apresentar à Administração qualquer documento falso ou falsificado durante a vigência da presente 
ATA. 

Subcláusula Quinta: O licitante será declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua 
reabilitação perante a Administração, na ocorrência dos seguintes casos: 

I – Quando constatada má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo da Administração, atuação com 
interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízo à Administração ou, ainda, 
aplicações anteriores e sucessivas de outras sanções; 

II – Se tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

III – Se praticar atos ilícitos, visando frustrar a execução da presente ATA. 

IV – Se demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar e contratar com a 
Administração Pública, em virtude de atos ilícitos praticados. 

Subcláusula Sexta: Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente ou 
indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a critério do Órgão participante. 
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Subcláusula Sétima: Sempre que não houver prejuízo para o órgão participante, as penalidades 
impostas poderão ser relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, a seu critério. 

Subcláusula Oitava: Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, sendo 
facultada a apresentação de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data em que o 
licitante receber a intimação. 

Subcláusula Nona: As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo 
órgão participante ou cobradas diretamente do licitante, amigável ou judicialmente, poderão ser 
aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula. 

Subcláusula Décima: Quando os créditos forem insuficientes para o pagamento das multas aplicadas, o 
licitante fica obrigado a depositara diferença através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), 
no prazo de 10 (dez) dias contados a partir da notificação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

Fica eleito o foro da cidade de Igaporã-BA, para conhecer das questões relacionadas com a presente Ata 
que não possam ser resolvidas pelos meios administrativos. 

Assim, esta Ata, os signatários relacionados e qualificados a seguir, os quais firmam o compromisso de 
zelar pelo fiel cumprimento das suas cláusulas e condições. 

 

Igaporã-BA, ____de ___________ de 2018. 
 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 10.421.872/0001-87 

Laise Fagundes Farias 
Secretária Municipal de Saúde 

_________________________ 
EMPRESA 

CNPJ: 

 
TESTEMUNHA: 
 
_____________________________________ 
CPF: ________________________________ 
 
 
TESTEMUNHA: 
 
______________________________________ 
CPF: _________________________________ 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2018 

PARA REGISTRO DE PREÇOS 
 
 

ANEXO VIII 
 
 

(MODELO) 

 
“DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PARA LICITAR" 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
DECLARO, sob as penas da lei, para fins do PREGÃO PRESENCIAL nº__/____, que a empresa 

_____________________ não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal no 8.666/93 e 

alterações posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente 

à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à 

capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.  

 
Local e Data 

 
____________________________________________________ 

(Assinatura) 
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MINUTA DO CONTRATO 

CT-0___-18-FMS 

PL-____-18PP-FMS 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O  FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGAPORÃ /BA E A 
EMPRESA 
_________________________________________ 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGAPORÃ, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 10.421.872/0001-87, situada na Praça Baco Pari, nº 45, Centro – CEP: 

46.490-000 - Igaporã-Ba, neste ato representado pela Senhora LAISE FAGUNDES FARIAS, brasileira, 

solteira, inscrita no CPF sob nº 033.373.815-29 e RG. n° 0963058436, emitido pela SSP/BA, residente na 

Rua Amapá, nº 39, Bairro Mulungu – Igaporã-Ba na qualidade de Secretária Municipal de Saúde, nomeada 

pelo Decreto nº 0007/2018, de 16 de Janeiro de 2018, no uso das atribuições que lhe são conferidas,  

legalmente investido e no exercício de pleno mandato, denominado CONTRATANTE, e a Empresa 

_____________________________________________--, inscrita no CNPJ sob nº ________________, 

Inscrição Estadual nº _____________, situado na 

_________________________________________________________, representada por sua 

sócia(proprietária) ___________________________, brasileira, profissão, portadora do RG:_________ e 

CPF(MF)________________, doravante denominada apenas CONTRATADA, vencedora do processo 

licitatório na modalidade Pregão Presencial nº. ___/2018, para Registro de Preços, do(s) Processo(s) 

Administrativo(s) nº. 0____/2018, resolvem celebrar o presente Contrato para FORNECIMENTO, que se 

regerá pela Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações e pela Lei nº 123/2006, 

mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS FUNDAMENTOS 
 

1.1 - O presente instrumento contratual decorre da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, da Licitação Pregão 
Presencial Para Registro de Preços nº ____/2018, homologada em __/__/_____ do tipo Menor Preço 
por Item, de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, 
Decreto Municipal nº041 de 17/01/2017, Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006.  
 
1.2 - Este Contrato é lavrado com vinculação ao Edital, Pregão Presencial para Registro de preços nº 
___/2018, a teor do artigo 55, inciso XI, da Lei 8.666/93.  
 
1.3 - Integram o presente Contrato, o respectivo Processo Administrativo nº ___/2018. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

Constitui objeto deste Contrato o Registro de Preços para ______________________, em atendimento 
_________________________, cujas especificações e quantidades encontram-se detalhadas no Anexo I 
– TERMO DE REFERÊNCIA do Edital. 

§ 1°. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou 
supressões na aquisição dos bens objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato, conforme Art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
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§2º. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os 
contratantes. 

§3º. É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou 
transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, 
não se responsabilizando o CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação 
Orçamentária a seguir especificada: 

 

Unidade Gestora Projeto/Atividade 
Elemento de 

despesa 
Fonte 

    

    

 

CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O valor total deste contrato é de R$ ______ (_____), a serem pagos de acordo com o fornecimento do 
objeto e atestado pela autoridade responsável. 

§ 1° - O Valor pactuado no presente contrato é fixo e irreajustável. 

§ 2° - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e despesas 
decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, 
direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento. 

§ 3° - O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária nominal ao contratado ou crédito em 
conta corrente, em até 30 (trinta) dias corridos após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e 
devidamente atestada a entrega definitiva do objeto contratado. 

§ 4° - Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será 
imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido 
que esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do 
valor contratual.  

§ 5º - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua 
regularização por parte da CONTRATADA. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO, LOCAL E FORMA DE ENTREGA 

O prazo de vigência do presente contrato é até do dia __/__/____, contado a partir da sua assinatura. 

§ 1º - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e 
vencem os prazos em dias de expediente na Administração Pública Municipal. Quando ocorrer o 
vencimento fora do dia útil, considerar-se-á o primeiro dia útil imediatamente subsequente, sem ônus 
para a Administração. 
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§ 2º - Poderá ser prorrogado o prazo de entrega previsto nesta cláusula, observadas as disposições dos 
parágrafos 1º e 2º do Art. 57 da Lei 8666/93. 

CLÁUSULA SEXTA – REVISÃO E REAJUSTAMENTO 

O valor do contrato será fixo e irreajustável por ter vigência inferior a 12(doze) meses.  

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA, além das determinações decorrentes de lei, obriga-se a: 

a) Fornecer os bens de acordo com as especificações técnicas constantes no instrumento 
convocatório e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários 
de expediente da Administração; 

b) Zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a 
ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo 
prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas; 

c) Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do 
contrato; 

d) Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE 
e/ou a terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares 
que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos 
decorrentes de paralisação ou interrupção do fornecimento contratado, exceto quando isto 
ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, 
circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua 
ocorrência; 

e) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

f) Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, 
necessários à execução do contrato; 

g) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a 
incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem 
como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do 
contrato; 

h) Adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, 
visando à perfeita execução deste contrato; 

i) Promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens; 

j) Trocar, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado; 

k) Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão-de-obra para 
execução completa e eficiente do transporte dos bens; 

l) Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens, indicação 
de sua quantidade, preço unitário e valor total; 
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m) Fornecer os produtos de acordo com o padrão de identidade e qualidade estabelecido na 
legislação pertinente; 

n) Entregar os produtos acompanhados da documentação necessária; 

o) Cumprir rigorosamente os prazos de entrega pactuados; 

p) Providenciar a imediata correção das irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE; 

q) Garantir a boa qualidade do produto entregue, respondendo por qualquer deterioração; 

r) Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão-de-obra para 
execução completa e eficiente do contrato. 

 

 CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

A CONTRATANTE, além das obrigações consideradas contidas neste contrato por determinação legal, 
obriga-se a: 

a) Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, 
no máximo, 10 (dez) dias da assinatura; 

b) Realizar o pagamento pela execução do contrato; 

c) Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa 
oficial no prazo legal. 

CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE ENTREGA 

A forma de entrega é de aquisição parcelada, de acordo a solicitação da contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

O objeto contratado será recebido, provisoriamente, para efeito de verificação da conformidade do 
material com a especificação fornecida pelo CONTRATANTE no prazo de até 03 (três) dias úteis. 

§ 1º - O recebimento definitivo do objeto aqui contratado só se dará depois de adotados, pelo 
CONTRATANTE, todos os procedimentos previstos no Art. 73, inciso II, da Lei 8.666/93. 

§ 2º - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de entrega em desacordo 
com as especificações do objeto da licitação e as disposições deste Contrato. 

§ 3º - O recebimento definitivo de obras, compras ou serviços, cujo valor do objeto seja superior ao 
limite estabelecido para a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 
03 (três) membros. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

A licitante vencedora do certame responderá administrativamente pela qualidade e eficiência da 
execução integral do contrato.  
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§1º. A verificação, durante a realização do contrato, de quaisquer falhas que importem em prejuízo à 
Administração ou terceiros, serão consideradas como inexecução parcial do contrato.  

§2º. Será a empresa responsabilizada administrativamente por falhas ou erros na execução do contrato 
que vierem a acarretar prejuízos ao Município de Igaporã/BA, sem exclusão da responsabilidade 
criminal e civil por danos morais ou físicos a terceiros, nos termos da Lei. 

§3º. Com fundamento nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita, no caso 
de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da 
obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às 
seguintes penalidades: 

I. advertência; 

II. multa sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
comunicação oficial, cujos percentuais estão definidos neste instrumento convocatório; 

III. suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
licitante ressarcir o Município de Igaporã/BA, pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

§4º. As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de advertência, 
suspensão temporária do direito de participar de licitação com a Administração e impedimento de licitar 
e contratar com a Administração e poderão ser descontadas do pagamento a ser efetuado. 

§5º. Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da 
CONTRATADA, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de contratar com a 
Administração, além de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, independente de rescisão 
unilateral e demais sanções previstas em lei. 

§6º. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o 
contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os 
seguintes limites máximos: 

I. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, 
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a 
efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação; 

II. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do 
fornecimento ou serviço não realizado; 

III. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, 
por cada dia subsequente ao trigésimo. 

§7º. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e 
aplique as demais sanções previstas na lei. 
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§ 8º. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do contratado 
faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada – quando exigida, além da 
perda desta, a contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. Acaso não 
tenha sido exigida garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do 
pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta. 

§ 9º. A sanção de multa não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada da 
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 

§ 10. 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 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 pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais, e as 
previstas na Lei nº 8666/93. 

§ 1º. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas 
nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93. 

§ 2º.  Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe ao 
Contratado direito a qualquer indenização. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições estabelecidas 
no processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no convocatório e seus anexos e na 
proposta do licitante vencedor, apresentada na referida licitação.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA COBRANÇA JUDICIAL 

As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo 
este Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou 
compensação de créditos, sempre que possível. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

§ 1º. O CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo contratado com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato. 

§ 2º. O CONTRATADO obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade 
com as obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital. 

§ 3º.  O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo 
ou em parte. 
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§ 4º.  Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que 
compatíveis com os preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria 
geral dos contratos e as disposições do Direito Privado. 

§ 5º.  O CONTRATADO responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na 
execução do entrega do objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que 
haja culpa do CONTRATADO, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado ao 
CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita do 
CONTRATANTE. 

§ 6º.  Após o 10º (décimo) dia de paralisação do entrega do objeto contratado, o CONTRATANTE, poderá 
optar por uma das seguintes alternativas: 

a) Promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo o 
CONTRATADO pelas perdas e danos decorrentes da rescisão; 

b) Exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período 
total de atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor. 

§ 7º.  O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus ADITAMENTOS, na 
Imprensa Oficial, conforme Parágrafo Único do Artigo 61 da Lei Federal 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

 As partes elegem o Foro da cidade de Igaporã/BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e 
forma na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme. 

Igaporã-BA, __ de ______ de ___. 

 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ: 10.421.872/0001-87 

Laise Fagundes Farias 
Secretária Municipal de Saúde 
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