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Licitações

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
CNPJ – 13.885.231/0001-71

PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 030/2020 - A Prefeitura Municipal de Esplanada torna
público que, receberá na COPEL, Praça Monsenhor Zacarias Luz, Centro Administrativo, Esplanada-BA,
CEP 48.370-000, no dia 21 de agosto de 2020, às 08:00 horas, propostas devidamente lacradas para o
REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ESPLANADA - BAHIA. O
Edital estará à disposição na COPEL das 08:00 as 12:00 horas ou no Diário Oficial do Município. Esplanada Bahia, 10 de agosto de 2020. Informações: (75) 3413-7514. FERNANDO JOSÉ PASSOS VIVAS FILHO –
Pregoeiro Municipal.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
CNPJ: 13.885.231/0001-71

PROCESSO DE
LICITAÇÃO
PREGÃO
PRESENCIAL N°
030/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ESPLANADA - BAHIA .
DATA DA PUBLICAÇ ÃO: 10/08/2020
DATA DA ABERTURA PROPOSTAS: 21/08/2020
DATA DA ABERTURA HABILIT AÇÃO: 21/08/2020
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
CNPJ: 13.885.231/0001-71

PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020
MUNICÍPIO DE ESPLANADA - ESTADO DA BAHIA

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL.

BASE LEGAL : Este procedimento licit atório obedecerá, integralmente, às Leis nº
10.520/2002, nº 8.666/93, bem como o s Decretos Municipais nº 252/2013 e 253/2013 ,
do Município de Esplanada - Est ado da Bahia.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ES PLANADA - BAHIA, Anexo I deste Edital.
DIA E HORÁRIO
SESSÃO DE ABERTURA: 21/08/2020 - 08:00h
LOCAL DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: Prefeitura Municipal de Esplanada/BA.
Praça Monsenhor Zacarias Luz, s/n, Centro Administrativo, Esplanada - BA
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL:
- Telefone: (075) - 3413-7514
- Endereço : Praça Monsenhor Zacarias Luz, s/n, Centro Administrativo, Esplanada – BA.

OBSERVAÇÃO: O texto do Edital também estará disponível no endereço eletrônico da
Prefeitura
de
Esplanada
Est ado
da
Bahia :
www.esplanada.ba .gov.br/site/diariooficial .
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
CNPJ: 13.885.231/0001-71

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020
REGISTRO DE PREÇOS

O PREGOEIRO D O MU N I C Í P I O D E ESPLANADA, E S T A D O D A BAHIA desi gnado pelo
Decreto n.º 47, de 04 de maio de 2020, torna público que fará realizar a PREGÃO Nº
030/2020, DO TIPO MENOR GLOBAL obedecendo às exi gências e condições abaixo:
A Licitação será regida pala Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002, da Lei Nº 9784, de
29 de janeiro de 1999, do Decreto nº 7.892, do Decreto Nº 7.892, de 23 de janei ro de
2013, do Decreto N º 2.271 de 07 de julho de 1997, Lei Complementar nº 123/2006 e
Decretos Municipais nº 252/2013 253/2013, ambos de 01 de agosto de 2013 ,
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações e
demais legis lações pertinente s em vigor, alé m das disposições constante s deste Edital,
de suas especificações e respecti vos anexos.
A documentação completa do presente Edital poderá ser adquirida na sede da
Prefeitura, em Esplanada/BA, no endereç o Praça Monsenhor Zacarias Luz , s/n, Centro
Administrativo ,
das
08:00
às
12:00
horas ,
ou
ainda
na
página :
www.esplanada.ba.gov.br/site/diariooficial .
O Pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio receberão as propostas e os
documentos em sessão pública a ser r ealizada conforme abai xo indica do:
LOCAL: Salão reuniões da Prefeitura Municipal de Esplanada/BA, localizada
Praça Monsenhor Zacarias Luz, s/n, Centro Administ rativo n esta Cidade;
DATA: 21/08/2020.
HORÁRIO: 08:00 (oito) horas.
1.

OBJETO

1.1
O presente Pregão tem por objeto REGIST RO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE
ESPLANADA - BAHIA, conforme programas descritos no Termo de Referência, anexo I
deste Edital;
1.2
A existência de preç os registrados não obriga o Município de Esplanada Estado da Bahia , firmar as contratações que dele poderão advir ficando -lhe facultada a
realização de licitações para a prestação de serviços de um ou mais itens, hipótese em
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que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, n os termos
do § 4.º do art. 15 da Lei Federal 8.666/93;
1.3
A licitante obriga -se a aceitar, quando solicitado pelo Município de Esplanada Estado da Bahia, nas mesmas condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os
acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) nos itens licitados e as
supressões resultantes de acordo celebradas entre as partes, do valor i nicial
atualizado da contratação, na forma dos §§ 1.º e 2.º do art. 65 da Lei Federal 8.666/93 ;
1.4 O valor global es timado pela Admi nistração, para este Regi stro de Preços consta
nos autos do processo administrativo deste pregão , tendo como referência os preços
praticados no mercado regional, mediante pesquisa prévia realizada por esta
Secretaria.
2. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do
órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993, Decretos Municipais nº 252 e 253 de 1 de
agosto de 2013 e no Decreto nº 7.892, de 2013.
2.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação dos serviços, desde que este não prejudique as
obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
2.3 As contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a
cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
2.4 As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo do
item registrado na ata de registro de preços, independentemente do número de órgãos não participantes
que eventualmente aderirem.
2.5 A entidade não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.
2.6 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
2.7 Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para
efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão
(entidade) não participante.
3. DO REPRESENTANTE LEGAL E CREDENCIAMENTO
3.1 O credenciamento será realizado no dia marcado para abertura da sessão.
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3.2 O credenciamento deverá ser apresentado em uma das seguintes formas:
3.2.1 Carta de Credenciamento (Modelo Anexo II);
3.2.2 Instrumento público de procuração;
3.2.3 Procuração particular;
3.2.4 Contrato Social ou estatuto, quando se tratar de representante legal.
3.3 O licitante que credenciar representante por meio de carta de credenciamento ou procuração
particular, esses documentos deverão ter reconhecimento de firma registrado em cartório, deverá além,
de apresentar o estatuto ou contrato social em vigor (devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais) ou de cópia autenticada, para verificação dos poderes do outorgante. No caso de
sociedade por ações, deverá ser apresentado, ainda, documento de eleição de seus administradores.
3.3.1 Os documentos deverão ser acompanhados de sua última alteração ou de documento consolidado;
3.4 O licitante que credenciar o representante legal da empresa deverá apresentar o ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor (devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais).
No caso de sociedade por ações, deverá ser apresentado, ainda, documento de eleição de seus
administradores.
3.5 Os documentos deverão ser acompanhados de sua última alteração ou de documento consolidado;
3.6 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.
3.7 Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o
proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento, junto ao Pregoeiro, devidamente
munido de documento que o credencie a participar deste certame e a responder pela representada,
devendo ainda, identificar-se, exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.
3.8 O não credenciamento de representante legal na sessão pública ou a incorreção dos documentos de
identificação apresentados, não inabilitará o PROPONENTE, mas inviabilizará a formulação de lances
verbais e a manifestação de intenção de recorrer por parte do interessado, bem como quaisquer atos
relativos a presente licitação para o qual seja exigida a presença do representante legal da empresa.
3.9 O documento de credenciamento deverá obedecer ao modelo do Anexo II.
3.10 Os documentos de credenciamento, a declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação,
Anexo IV de que trata este item, bem como documento comprobatório e/ou declaração assinada pelo
contador responsável pela empresa de que essa se enquadra como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, com base na Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores, se for o caso do
licitante, deverão vir fora dos envelopes de proposta e documentação, e serem apresentados ao
Pregoeiro logo após o credenciamento ou quando solicitado.
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4 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1 - Poderão participar do presente Pregão Presencial as empresas que atenderem a todas as exigências,
inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus Anexos, não poderão participar deste
certame as empresas que:
4.1.1 - Estejam sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou em regime de
consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
4.1.2 - Empresas estrangeiras que não funcionem no país;
4.1.3 - Tenham sido declaradas inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou
punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal, Estadual e/ou
Federal;
4.2 Não será admitida a remessa postal dos envelopes de propostas de preços e habilitação.
4.3 Em nenhuma hipótese, serão recebidos envelopes de proposta e habilitação após o prazo
estabelecido neste Edital. Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos
proponentes.
4.4 A participação na presente licitação pressupõe a aptidão da empresa para a execução do objeto na
forma e quantidades previstas no Anexo I deste Edital e implica aceitação de todas as condições
estabelecidas neste instrumento convocatório.
5 - DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOC UMENTOS DE HABILITAÇ ÃO
5.1 O licitante deverá apresentar, sob pena de inabilitação, 02 (dois) envelopes, distintos e identificados –
Envelope I – Proposta de Preços e Envelope II – Documentos de Habilitação, hermeticamente fechados,
que deverão ser entregues ao Pregoeiro, na sessão pública de abertura deste certame, conforme
endereço, dia e horário especificados abaixo:
LOCAL: Salão reuniões da Prefeitura Municipal de Esplanada/BA, localizada à
Praça Monsenhor Zacari as Luz , s/n, Centro, nest a Cidade;
DATA: 21/08/2020.
HORÁRIO: 08:00 (oito) horas.
5.2 Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNIICPAL DE ESPLANADA - BAHIA
ENVELOPE I - PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2020
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE
CNPJ:
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PREFEITURA MUNIICPAL DE ESPLANADA - BAHIA
ENVELOPE II – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2020
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE
CNPJ:
5.3 Não havendo expediente na data marcada ou outro fato superveniente que impeça a realização do
certame, fica a reunião adiada para o primeiro dia útil subseqüente, conservando à mesma hora e local,
se outra data ou horário não forem estabelecidos pelo Setor de Licitações e Contratos ou pelo Pregoeiro.
6 - DA PROPOSTA DE PREÇOS
6.1. A proposta deverá ser redigida em língua vernácula, datilografada ou impressa em papel timbrado
da empresa, em única via, sem emendas, borrões, acréscimos, rasuras, entrelinhas ou omissões, sob pena
de desclassificação, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões a direito dos demais
licitantes, prejuízo a Administração e ainda não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo,
observando as especificações constantes no Anexo I deste Edital. Suas folhas devem ser rubricadas e a
última datada e assinada por pessoa com poderes para assumir obrigações em nome da empresa
(proprietário, dirigente, sócio-gerente ou mandatário), e dela deverão constar:
a) o seguinte título: “PROPOSTA DE PREÇOS PARA O PREGÃO PRESENCIAL N° 030/ 2020 DA
PREFEITURA DE ESPLANADA/BA”;
b) o nome comercial da proponente, número do CNPJ, endereço, telefone, fac-símile e dados bancários;
c) especificação clara e sucinta do objeto a ser oferecido de acordo com o Anexo I – Termo de Referência;
d) cotação de preços em moeda corrente nacional em algarismos e por extenso, relativo aos lotes
cotados, sendo admitidas apenas duas casas após a vírgula, declarando que já estão inclusos todos os
tributos, fretes, seguros, e quaisquer outras despesas inerentes ao serviço gráfico. Em caso de
discordância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros, ocorrendo discordância entre
os valores numéricos e por extenso, prevalecerão os últimos;
e) os preços unitários e totais de cada item que compõe o lote, e o preço total do lote que deverá ser
expresso em algarismo e por extenso;
f) prazo de entrega do material licitado ou serviço prestado, não superior a 03 (três) dias corridos, a
partir da emissão da Nota de Empenho;
g) o prazo de validade da proposta mínimo de 60 (sessenta) dias, contado da data prevista para entrega
dos envelopes.
6.2. Não serão aceitas propostas: alternativas, submetidas a termo, condição ou encargo ou com preços
indeterminados.
6.3. A proposta apresentada deverá conter composição dos preços unitários, incluindo todas e quaisquer
despesas necessárias para o fiel cumprimento do objeto desta licitação, inclusive todos os custos com
transporte de qualquer natureza, materiais empregados, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer
outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela contratada das
obrigações.
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6.3.1 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.
6.3.2 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.
6.3.3 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.
6.3.4 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.
6.3.5 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.
6.3.6 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.
6.4. Não serão corrigidos pelo pregoeiro erros matemáticos que altere o valor global.
6.5. Nas propostas que omitirem o prazo de validade da proposta, fica estabelecido que este prazo será o
estipulado no edital, no item 6.1, alínea “g”.
6.6. A falta de rubrica, data e/ou assinatura na proposta somente poderá ser suprida por representante
da proponente, com poderes para tal fim, que esteja presente na reunião de abertura dos envelopes.
6.7. Se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que as exigidas neste edital, elas não
serão consideradas para efeito de escalonamento das ofertas, mas vincularão o proponente na execução
contratual.
6.8. A apresentação das propostas implicará plena aceitação, por parte da licitante, das condições
estabelecidas neste Edital.
7 - DA HABILITAÇÃO
7.1 A habilitação do (s) licitante(s) vencedor(es) será(ão)verificada (s) mediante
apresentação dos seguintes documentos :
7.1.1 - Habilitação Jurídica
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a)
Registro comercial, no caso de empresa individual e comprovação de
pertinência entre o ramo de ati vidade e o objeto licitado;
b)
Ato constituti vo, es tatuto social, contrato social ou sua consolidação e
posteriores alterações contratuais, devidamente registradas na junta comercial e em
vigor e, no caso de sociedade por ações, acompan hado da Ata de eleição e sua atual
administração registrados e publicados, e comprovação de pertinência entre o ramo de
atividade e o objeto licitado;
c)
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de
prova de diretoria em exercíc io;
d)
Decreto de autorizaç ão, em se tratando 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;
e)
Prova de inscrição no Cadastro N acional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)
7.1.2 DA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇ ÃO TÉCNICA
a) Apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de aptidão da Empresa licitante, para execução de
serviços compatíveis com o objeto desta licitação, em características, quantidades e prazo que permitam o
ajuizamento da capacidade de atendimento, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado,
devidamente registrado no Conselho Regional de Administração - CRA-BA e visando pelo seu Responsável
Técnico. Caso a licitante seja sediada fora do Estado da Bahia, deverá apresentar seu atestado de aptidão
registrado do CRA do seu Estado de origem, bem como sua certidão de visto do CRA-BA.
b) Por existir rotas que trafegam em Rodovia Estadual, será necessário Apresentar Certidão de Registro
Cadastral da Empresa emitido pela AGERBA, devidamente atualizada.
Para as exigências acima, constantes nas alíneas “a” e “b”, exclui-se destas obrigatoriedades o
empresário individual/MEI, por não possuírem natureza de pessoa jurídica, eis que Empresário
Individual é sempre pessoa física, natural, e não se reveste da personalidade jurídica afeta às
Sociedades, ainda que indispensável seu registro com CNPJ na Junta Comercial. O microempreendedor
individual (MEI) é uma pessoa física que também tem um CNPJ.
c) Registro ou inscrição da licitante no Conselho Regional de Administração;
d) Declaração do proponente de que, se considerada adjudicatária do objeto da presente licitação, disporá
de veículo(s) adequado(s) e habilitados em número exigido na presente licitação, necessários à prestação
dos serviços contratados; – ANEXO IX;
e) Declaração de disponibilidade dos veículos a serem utilizados na execução dos serviços, sendo que, em
caso da empresa se sagrar vencedora, apresentar, no prazo máximo de 48 horas, comprovação através de
apresentação de CRLV em nome da Empresa Licitante e/ou posse lícita do veículo, que poderá ser
comprovada por meio de contratos de financiamento e/ou alienação fiduciária, arrendamento mercantil
ou leasing de uma reserva de no mínimo 30% (trinta por cento) da totalidade dos veículos a serem
utilizados (todos com firma reconhecida), a não comprovação no prazo estabelecido ensejará a não
homologação do objeto para a mesma;
7.1.3 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO -FINANCEIRA
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a) Certidão negativa de falência e concordata, liquidação judicial ou extrajudicial
expedida pelo Cartório Distribuidor da S ede da Licitante ou pela internet, expedida a
menos de 30 dias contados da data da sua apresentação, bem como insolvência,
recuperação judicial e extrajudicial.
b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social,
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substi tuição por balancetes ou balanços provisórios. O balanço Patri monial
e Demonstrações Contábeis deverão estar assinados por contabilista registrado no
Conselho Regional de Contabilidade, e registrado na Junta Comercial, além de Certidão
de Regularidade Profissional.
7.1.4 - DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver relativo ao domicílio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual.
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal.
d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de
certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho (inciso IV do Art. 27,
incluído pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011).
f) Prova de regularidade para com a Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional – PGFN, referente aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, através de certidão
expedida pela RFB e PGN, na forma do Art. 1, da Portaria MF nº 358, de 5 de setembro de 2014.
g) Comprovação de inexistência de Registo no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de
Improbidade e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ.
h) Comprovação que não constam do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS),
mantido pela Controladoria Geral da União (CGU).
As certidões serão consideradas válidas até 30(trinta) dias da data de sua emissão,
salvo se consignarem em seu pró prio texto prazo de validade diferente.

OUTROS ELEMENTOS
a) Declaração expres sa de que não há nos quadros da empresa licitante Servidor Pú blico
ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela Licitação (Art. 9º,
inciso III da Lei 8.666 /93) – ANEXO III;
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b) Declaração, obrigando -se a manter durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, toda s as condições de habilitação
e qualificação exigidas na licitação – ANEXO IV ;
c) Declaração, observadas as penalidades cabíveis, de inexistência de fato impeditivo da
habilitação - ANEXO V;. Se apresentado no credenciam ento, será optativo a
apresentação do mesmo nesta fase.
d) Declaração assinada pela Empresa Licitante de INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS
MENORES – ANEXO VI;
e) As microempresas e empresas de pequeno porte participantes desta licitação deverão apresentar no
dia e hora indicados no preâmbulo, toda documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
f) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado, às microempresas
e empresas de pequeno porte, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa, conforme
disposto no Art. 43, §1°, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
g) A não regularização da documentação, dentro do prazo previsto, implicará na decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81, da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações
posteriores, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
h) A documentação acima descrita deverá s er entregue em uma via, por cópia autenti cada
ou ainda com os ori gi nais acompanhados das cópias, oportunidade em que se procederá
a conferência e respectiva autenticação.
i) O licitante que deixar de apresentar qualquer um dos documentos acima ou apresentar
qualquer um dos documentos vencido, estará automaticamente inabilitado, salvo do
disposto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

8. DO PROCEDIMENTO
8.1. No dia, hora e local fixados no preâmbulo deste ato convocatório, o pregoeiro instaurará a sessão pública
destinada ao credenciamento dos representantes, ao recebimento dos envelopes de propostas de preços e de
documentação e, ainda, à realização do procedimento licitatório.
8.2. Inicialmente será verificado o credenciamento dos representantes, devendo o pregoeiro motivar suas
decisões quanto a esta fase, consignando-as em ata, principalmente nos casos em que se decidir pela
irregularidade da representação.
8.3. Após o credenciamento, os interessados ou seus representantes deverão apresentar uma declaração
(ESPLANADA no Anexo IV), fora dos envelopes, dando ciência de que cumprem plenamente os
requisitos de habilitação. O cumprimento dessa exigência é pré-requisito para participação no certame.
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8.3.1. Os interessados que enviarem os envelopes de proposta comercial e documentação sem representante
credenciado deverão remeter, fora dos envelopes, a declaração acima.
8.4. O pregoeiro receberá e verificará a regularidade dos envelopes trazidos pelos licitantes, observando o
preenchimento dos requisitos fixados neste edital.
8.4.1. Recebidos os envelopes, descaberá a desistência da proposta.
8.5. Em seguida, o pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e as
examinará, a fim de verificar o cumprimento das condições formais e materiais estabelecidas neste Edital,
devendo ser desclassificadas, de plano, as que estiverem em desacordo.
8.6. Para os lotes, as propostas de preços válidas serão ordenadas em ordem crescente de preços, devendo
ser, em seguida, eleitos para participar da fase de lances o autor da proposta de menor valor e os que tenham
apresentado valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente ao menor preço.
8.7. Se não existirem, no mínimo, três propostas escritas que atendam às condições previstas no item
anterior, serão selecionados para a fase de lances os autores das 03 (três) melhores propostas, quaisquer
que sejam os preços.
8.8. Considerando o estabelecido no item anterior, caso haja propostas empatadas na terceira posição, todas
elas participarão da etapa de lances.
8.9. Se, com os critérios acima, não for possível a obtenção do número mínimo de três proponentes, seja por
desinteresse do mercado seja por desclassificações de propostas escritas, o certame transcorrerá
normalmente com dois licitantes na fase de lances. Caso haja o comparecimento de um único interessado ou
uma só proposta admitida, o pregoeiro dará continuidade ao procedimento sem a realização da fase de
ofertas verbais, aplicando os dispositivos deste edital concernentes à aceitabilidade da proposta, à
habilitação, à negociação do preço ofertado e à adjudicação.
8.10. A fase de lances se processará em rodadas consecutivas, nas quais os representantes dos licitantes
selecionados poderão formular, sucessivamente, ofertas verbais, na oportunidade de cada um, até que se
obtenha o menor preço possível.
8.11. Os licitantes só poderão ofertar um lance por rodada.
8.12. O primeiro lance caberá ao autor da proposta selecionada de maior preço. Logo depois, o pregoeiro
convidará individualmente, em ordem decrescente de preços, os demais licitantes selecionados para
ofertarem seus lances, seguindo a mesma seqüência nas rodadas subseqüentes.
8.13. Caso duas ou mais propostas escritas apresentem valores iguais, para se estabelecer a ordem de oferta
de lances, serão realizados sorteios, cujos vencedores deverão assumir os lugares subseqüentes na seqüência.
8.13.1 – Havendo microempresas ou empresas de pequeno porte entre as licitantes empatadas, esta terá a
preferência de contratação, de acordo com o Art. 44, da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006;
8.13.2 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta mais bem
classificada;
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8.13.3 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o
objeto licitado;
8.13.4 - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem
8.13.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nas hipóteses dos itens 8.13.2 e
8.13.3 deste edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
8.13.5 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem no intervalo estabelecido no item 8.13.2 deste edital, será realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
8.13.6 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos itens 8.13.1, 8.13.2, 8.13.3, 8.13.4 e 8.13.5, o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
8.13.7 – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada, pela Comissão,
para apresentar verbalmente nova proposta no prazo máximo de 10 (dez) minutos, sob pena de preclusão,
que deverá ser entregue impressa, carimbada e assinada em papel timbrado da empresa, no prazo máximo de
01 (um) dia útil, contado da comunicação do resultado lavrado em Ata;
8.13.8 - O disposto item 8.13.1, 8.13.2, 8.13.3, 6.13.4 e 8.13.5 somente se aplicarão quando a proposta mais
bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver
microempresa ou empresa de pequeno que se encontrem no intervalo estabelecido no item 8.13.2 deste
edital.
8.13.9 - Nos demais casos, ocorrendo igualdade de preços entre 02 (duas) ou mais propostas, cumprido o
disposto no Art. 3°, §2°, incisos I, II e II da Lei Federal n° 8.666/93, será promovido sorteio, mediante
convocação de todos os licitantes participantes do certame, nos termos do Art. 45, §2° do mesmo Diploma
Legal.
8.14. Os lances deverão ter seus valores distintos e mais reduzidos do que os propostos anteriormente.
8.15. A formulação de lances não é obrigatória. A eventual recusa do licitante em ofertar lance, quando for
convidado, seja na rodada inicial seja nas subseqüentes, implicará, apenas, sua exclusão da fase de lances nas
rodadas ulteriores. Contudo, nessa hipótese, o preço da proposta escrita ou do último lance formulado,
conforme o caso, será mantido, para efeito de ordenação das propostas.
8.16. O preço da proposta escrita do licitante sem representação continuará válido na etapa de lances, se ela
for selecionada para tanto.
8.17. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor
preço e o valor estimado para a contratação.
8.18. Os lances deverão ficar adstritos à redução dos preços, não se admitindo ofertas destinadas a alterar
outros elementos da proposta escrita.
8.19. Quando convidado a ofertar seu lance, o representante do licitante poderá requerer tempo, para
analisar seus custos ou para consultar terceiros, podendo, para tanto, valer-se de celular. O tempo concedido
não poderá exceder 5 minutos.
8.20. O pregoeiro deverá registrar os lances ofertados, podendo, para tal fim, usar meios eletrônicos de
gravação.
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8.21. Os licitantes poderão utilizar equipamentos de gravação para registrar o procedimento, desde que não
embaracem o desenvolvimento do certame ou prejudiquem o conforto físico dos presentes.
8.22. Quando for obtido o menor preço possível do lote, a etapa de lances será concluída para ele.
8.23. Declarada encerrada a fase de lances, o pregoeiro procederá à classificação dos licitantes, considerando
os valores lançados, e examinará a aceitabilidade da menor proposta, quanto ao objeto e ao preço, decidindo
motivadamente a respeito.
8.24. Se a proposta do primeiro classificado for aceita, o pregoeiro deverá abrir o respectivo envelope de
documentação, para confirmar as condições habilitatórias, consoante as exigências deste Edital.
8.25. Constatado o atendimento das exigências habilitatórias, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe
adjudicado o objeto do certame.
8.26. Se a oferta de menor preço não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o
pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do
proponente. O pregoeiro continuará semelhante procedimento, seguindo a ordem de classificação, até
encontrar uma proposta que atenda a este Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele
adjudicado o objeto do certame.
8.27. Nas situações previstas nos subitens 8.17, 8.23 e 8.26, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o
proponente, para que seja obtido preço melhor.
8.28. A adjudicação do objeto ao vencedor somente será feita pelo pregoeiro se não houver manifestações
recursais.
8.29. A adjudicação do objeto ao vencedor não produz o efeito liberatório dos demais licitantes classificados,
que somente se desvincularão e terão sua documentação habilitatória devolvida após a entrega dos objetos
licitados.
8.30. Decididos os recursos, caberá à autoridade superior adjudicar os objetos da licitação ao vencedor.
9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E DOS RECURSOS
9.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
Pregão até 02 (dois) dias úteis anteriores ao dia do certame:
9.1.1. A apresentação de impugnação contra o presente edital será processada e julgada na forma e no prazo
de 24 horas, devendo ser entregue diretamente ao pregoeiro;
9.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
9.2. Os recursos deverão ser interpostos, verbalmente, no final da sessão, devendo o licitante interessado
indicar o(s) ato(s) atacado(s) e a síntese das suas razões (motivação), que serão registrados em ata.
9.3. O pregoeiro indeferirá liminarmente recursos intempestivos, imotivados ou propostos por quem não tem
poderes, negando-lhes, deste modo, processamento, devendo tal decisão, com seu fundamento, ser
consignada em ata.
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9.4. Interposto o recurso e apresentada sua motivação sucinta na reunião, o licitante poderá juntar, no prazo
de três dias, memoriais contendo razões que reforcem os fundamentos iniciais. Não será permitida a extensão
do recurso, nos memoriais mencionados, a atos não impugnados na sessão.
9.5. Os demais licitantes, ficando intimados desde logo na própria sessão, poderão apresentar suas contrarazões no mesmo lapso do item anterior, contado do encerramento do prazo do recorrente para a
apresentação das razões.
9.6. O recurso contra ato do pregoeiro não terá efeito suspensivo.
9.7. A falta de manifestação recursal imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de
recurso.
9.8. Preenchidas as condições de admissibilidade, o recurso será processado da seguinte forma:
I – O pregoeiro aguardará os prazos destinados à apresentação dos memoriais de razões e contra-razões;
II – Encerrados os prazos acima, o pregoeiro irá analisar o recurso, suas razões e contra-razões, podendo
reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir para a
autoridade superior devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de
5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso.
9.9. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.10. Os memoriais dos recursos e contra-razões deverão dar entrada na Prefeitura Municipal de Esplanada,
localizada no endereço constante do preâmbulo deste edital, observando-se o disciplinamento do item 9.4;
9.11. Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados no Setor de Licitações da Prefeitura
Municipal de Esplanada.
9.12. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade superior
adjudicará e homologará o presente certame.

10. DO PREGOEIRO
10.1. Compete ao pregoeiro a condução do certame, em todas as suas etapas, incumbindo-lhe os atos
decisórios de cada fase, observado o disposto na Lei 10.520/2002 e Decretos Municipais nº252/2013 e
253/2013.
10.2. O pregoeiro exercerá a polícia dos trabalhos, podendo determinar a abstenção de qualquer ato que
embarace o procedimento, pedir o silêncio e determinar a saída de pessoas (licitantes, representantes ou
interessados) que se conduzam de forma inadequada e abusiva.
10.3. O pregoeiro será auxiliado pela equipe de apoio em todas as etapas do procedimento licitatório.
11 - DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO
11.1-Não sendo interposto recurso, o Pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio fará a
adjudicação do objeto do presente certame ao licitante declarado vencedor.
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11.2 - Havendo recurso, após s ua decisão e comunicação aos interessados, a Autoridade
Competente procederá à adjudicação do objeto e à conseqüente Homologação em favor do
licitante que for declarado vencedor.
11.3 - Se o adjudicatário, convocado dentro do prazo de vali dade da sua prop osta, não
apresentar situação regular no ato do recebimento da nota de empenho, estará sujeito às
penalidades previstas no item 15 e demais dispositivos da Lei 8.666/93. Neste caso, a CPL
examinará as ofertas subseqüentes, e a habilitação dos proponentes, observada a ordem de
classificação, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo proponente
convocado e, se for o caso, celebrar o Contrato.
11.4 - Após a homologação do resultado da licitação, a(s) licitante(s) classificada(s) em
primeiro lugar para o objeto terá(ao) o prazo de 03 (três) dias úteis , a contar da data do
recebimento da convocação pelo Município de Esplanada - Estado da Bahia, para assinar a
ata de Regist ro de Preços .
11.5 - Os demais fornecedores serão classificados neste processo, em ordem crescente de
preço propos to e poderão ser convocados para compor a Ata de Registro de Preç os, nos
casos previstos neste Edital e na Ata dele decorrente.
11.6 - É facultado ao Município de Esplanada - Estado da Bahia , quando o convocado não
assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidas, convocar as
licitantes remanescentes, conforme subitem anterior, na ordem de classificação, para fazê lo em igual prazo ou revogar a licitação, independentemente da aplicação das sanções
prevista neste Edital e na legislação pertinentes.
11.6.1 - A recusa injustificada do adjudic atário em assinar a Ata de Registro de Preços no
prazo e condições estipuladas nes te edital, caracterizará o descumprimento total da
obrigação assumida, s ujeitando-se as pe nalidades do i tem 15 deste edital.
11.7 - Após a publicação da At a de Registro de Preços do Município de Esplanada Estado da Bahia n o Diário Oficial do Município , poderão ser firmados os contratos
dentro do prazo de validade do Registr o.
11.8 Para fins de contratação, o adjudicatário será convocado no prazo de 05 ( cinco)
dias para apresent ar comprovação de posse dos veículos (contrat o de locação,
arrendamento, etc.) , caso os veículos a serem utilizados não sejam de propriedade do
licitante. Além disso, deverá apresentar certificados de Registros e Licenciamento dos
veículos referentes ao exercício de 2019, bom como os comprovantes de quit ação do
exercício de 2019 dos IPVA, seguros obrigat órios e taxas de licenciamento dos
veículos, bem como apresentação da apólice do seguro de passageiros;
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11.9 - O fornecedor, cujo preço estiver registrado na Ata, terá 03 (três) dias consecutivos ,
contados a partir da data de recebimento da convocação pela Unidade Contratante, para
assinar a Ordem de Fo rnecimento e devolvê -la ao Município de Esplanada - Estado da
Bahia.
11.9.1 – A convocação será feita através da emissão e encaminhamento da Ordem de
Fornecimento ao Fornecedor.
11.9.2 – Se o fornecedor com o preço regi strado em primeiro lugar recusar -se a assinar a
ordem de Fornecimento, poderão ser convocados os demais fornecedores registrados, se for
o caso, ou ai nda os demais fornecedores classificados, respeitados as condiç ões de
fornecimentos, os preços e os prazos do pri meiro classificado.
11.10 – Poderá a proposta da licitante ser desclassificada até a assinatura da Ata de
Registro de Preços, se tiver o Município de Esplanada conhecimento de fato ou
circunstâncias superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica, quali ficação
técnica e/ou econôm ico-financeira. Neste caso, poderá ser procedida nova classificação,
efetuando-se a convocação das licitantes remanescente, em conformidade com o disposto no
subitem11.3.
11.11 – Fica vedada a transferência ou cessão do Termo de Compromisso de F ornec imento,
bem como do Contrato de Fornecimento.
12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12.1 – Ata de Registro de Preços não obri ga o Município de Esplanada - Estado da Bahia a
firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específica s para
a prestação dos servi ços , obedecida a legi slação, sendo assegurada ao detentor do registro
a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
12.1.1 – O direito de preferência de que trata o subitem anteri or poderá ser exercido pelo
benefici ário do Regi stro, quando o Muni cípio de Esplanada - Estado da Bahia optar pela
contratação dos serviços, objeto cujo preço está registrado, por outro meio legalmente
permitido, que não a Ata de Registro de Preços, e o preço cotado neste, for i gual ou
superior ao registrado.
12.2 – O preço registrado e os respectivos fornecedores serão divulgados no Diário Oficial
do Município de Esplanada - Bahia, e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de
Registro de Preços.
12.3 – O Município de Esplanada - Estado da Bahia monitorará, pelo menos trimestralmente,
os preços dos produtos licitados, avaliará o mercado constantemente e poderá rever os

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BACRHMLAB5V5ETSGQKFPZG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
10 de Agosto de 2020
20 - Ano X - Nº 2359

Esplanada

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
CNPJ: 13.885.231/0001-71

preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da reduç ão dos preços praticados no
mercado ou de fato que el eve os custos dos bens registrados.
12.3.1 – O Município de Esplanada - Estado da Bahia convocará o fornecedor para negociar
o preço registrado e adequá -lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço
registrado estiver aci ma do preço de mercado.
12.3.1.1 – Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso
assumido.
12.3.2 – Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o
fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, caso compro ve mediante
requerimento fundamentado e apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de
matérias -primas, lista de preço de fabri cante entre outros), que não pode cumprir as
obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar -se superior ao preço registrado.
12.3.3 – Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revi são não poderão ultrapassar
aos praticados no m ercado, mantendo -se a diferença percentual apurada entre o valor
originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vi gente no mercado à época do
registro – equação ec onômico -financeira.
12.3.3.1 – Será consi derado o preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a
média daqueles apurados pelo Município de Esplanada - Estado da Bahia para objeto da
contratação.
12.4 – Não havendo êxito nas negociações com o primeiro colocado, o Município de
Esplanada - Estado da Bahia poderá convocar os demais fornecedores classificados de
acordo com o subitem 11.10.2 nas mesmas condições ou revogar a Ata de Registro de Preços
ou parte dela.
12.5 – As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de desequi líbrio da
equação econômico -financeira, serão publicadas trimestralm ente no Diário Ofic ial do
Município.
12.6– O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços o riunda desta licitação é de 12
(doze) meses, contados da data de sua publicação no Diário Oficial do Município , incluídas
eventuais prorrogações, conforme art. 12 do Decreto nº 7892/13.
13. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
13.1 – As empresas cujas propostas foram classificadas em primeiro lugar serão
fornecedoras do (s) objeto (s) desta licitaç ão, com os respectivos preços registrados na Ata
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que sucede ao procedimento licitatório e sujeitar -se-ão ao disposto neste Edital e seus
Anexos.
13.2 – Se a quantidad e e/ou a qualidade dos serviços e/ou equipamentos entregues não
corresponder ao exigido neste Edital, Anexo I ou na Ata de Registro de Preços, o fornecedor
será chamado para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, fazer a devida substi tuição, ou
completar o total, s ob pena de aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima
Quarta da Ata de Regi stro de Preços (Anexo VIII), e aind a o cancelamento do Registro.
13.3 – O detentor do segundo preço registrado só poderá fornecer ao Município de
Esplanada - Estado da Bahia, quando esgotada a capacidade de fornecimento do primeiro e
assim sucessivamente.
14 - DA FORMA DE PAGAMENTO
14.1 – O Município de Esplanada - Estado da Bahia -, através do setor competente para o
recebimento do objeto licitado, após o ex ato cumprimento das obrigações assumidas pela
Contratada, efetuará o pagamento das mesmas, de acordo com as condições estabelecidas na
minuta da Ata de Registro de Preços (Anexo VIII) des te Edital.
15 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1 - O licitante que se r ecusar a assinar a Ata de Registro de Preços injustificadamente,
dentro de 03 (três ) dias úteis a contar da convocação pelo Município de Esplanada - Estado
da Bahia ou a assinar Ordem de Serviço no prazo previsto, ensejar o retardamento da
execução do cert ame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato,
comportar-se de modo inidôneo e fazer declaração falsa, conforme o caso, o Município de
Esplanada - Estado da Bahia do Estado da Bahia poderá aplicar à Contratada as seguintes
sanções, garantida a prévia defesa:
15.1.1 - advertência;
15.1.2 - multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por
cento) sobre o valor da contratação, em decorrência de atraso injustificado no
fornecimento.
15.1.3 - multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação, no caso de
inexecução total ou parcial do mesmo;
15.1.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BACRHMLAB5V5ETSGQKFPZG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
10 de Agosto de 2020
22 - Ano X - Nº 2359

Esplanada

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
CNPJ: 13.885.231/0001-71

15.2 - Ficará também impedida de licitar e de contratar com a Administração, pelo prazo de
até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a pen alidade, a licitante ou fornecedor que:
15.2.1
15.2.2
15.2.3
15.2.4
15.2.5
15.2.6

-

ensejar o retardam ento da execuç ão do objeto deste Pregão ;
não mantiver a proposta, injustificadamente;
comportar-se de modo inidôneo;
fizer declaração falsa;
cometer fraude fiscal;
falhar ou fraudar no fornecimento do objeto.

16 - DOS ILÍCITOS PENAIS
16.1 - As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na
forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicávei s.

17 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
17.1 – A Ata de Regi stro de Preços decorrente deste Pregão poderá ser cancelada de pleno
direito no todo ou em parte, nas situações previstas na Mi nuta da Ata de Registro de Preços
(Anexo VIII).
18 - DOS R ECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
18.1 – As des pesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta
dos recursos consignados no orçamento do Município de Esplanada - Estado da Bahia para
os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a cargo do
órgão contratante, cujos programas de trabalho e elementos de despesas es pecíficos
constarão da respec tiva Nota de Empenho.
19 - DO REAJUSTE:
19.1. O preço deverá ser fixo, equivalente ao de mercado na data da apresentação da
Proposta, sendo considerado completo e abrangendo todas as despesas e custos, tais como:
tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), transporte,
embalagens, encargos e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não e specificada neste
Edital.
19.2. O preço registrado em Ata poderá ser revisto durante sua vi gência, para manter seu
equilíbrio econômico -financeiro.
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20 - OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO
20.1. Compete ao órgão gerenciador:
20.1.1. Efetuar o registro do licit ante vencedor e firmar a correspondente Ata de Registro
de Preços.
20.1.2. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações.
20.1.3. Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de
Preços.
20.2. Compete ao órgão con tratante:
20.2.1. Efetuar o pagamento ao licitante fornecedor, de acordo com as condições
estabelecidas neste edital.
20.2.2. Promover, por intermédio de servidor indicado, a fiscalização e o acompanhamento
da execução do objeto contratado.
20.2.3. Fiscali zar para que, durante a vi gência do contrato, sejam mantidas as condições de
habilitação e qualific ação exi gidas na licitação.
21 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
21.1. Assinar a Ordem de Serviço.
21.2. Prestar os serviços nos locais definidos neste edital, d e ac ordo com a solicitação e nos
prazos previstos neste edital.
21.3. Informar à Administração a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou
indiretamente, na regularidade do presente ajuste.
21.4. Manter todas as condições de habilitação e qual ificação exigida no Instrumento
convocatório, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços.
22 – DA ENTREGA E RECEBIMENTO D O MATERIAL
22.1 – Os produtos e/ou equipamentos deverão ser entregues no prazo de 03 (três) dias ,
contados da emissão da Or dem de Fornecimento, no Setor de Compras do Município de
Esplanada, situado na Praça Monsenhor Zacarias Luz , s/n, Centro Admini strativo ,
Esplanada /BA. O recebimento dos produtos e/ou equipamentos será efetuado por
funcionário designado pelo respectivo seto r, a qual poderá, junto ao fornecedor, solicitar a
correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas na entrega dos
mesmos, ou até mesmo substituí -los por outros novos, no prazo máximo de 72 (setenta e
duas) horas, contados a partir do rece bimento daqueles que forem devolvidos.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BACRHMLAB5V5ETSGQKFPZG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
10 de Agosto de 2020
24 - Ano X - Nº 2359

Esplanada

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
CNPJ: 13.885.231/0001-71

22.2. O compromisso de fornecimento só estará caracterizado mediante a emissão da Nota
de Empenho pelo Município de Esplanada - Estado da Bahia.
22.3. O detentor do T ermo de Compromisso de Fornecimento é obrigad o a corri gir, remover
ou substituir, totalmente às suas expens as, os produtos e/ou equipamentos em que se
verificarem vícios, defeitos ou desconformidades no total ou em parte com o objeto desta
licitação.
22.4. A Nota Fiscal de fornecimento deverá ser em itida em conformidade com as unidades
de fornecimento i ndi cadas no anexo I do edital e da propos ta do fornecedor.
22.5. O aceite ou aprovação do(s) produto(s) pelo Município de Esplanada - Estado da Bahia
não exclui a responsabilidade civil do(s ) forneced or(es) por vícios de quantidade ou
qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as especificações estabelecidas neste
edital e seus anexos, verificadas posteriormente, garanti ndo -se ao Município de EsplanadaEstado da Bahia as faculdades previstas no ar t. 18 da Lei n.º 8.078/90 – Códi go de Defesa
do Consumidor.
23 - DA REVISÃO DE PREÇOS
23.1. O Fornecedor deverá demonstrar de maneira clara a composição do preço de cada
item constante de s ua proposta, através de Planilha de Custos contendo as parcelas
relativas a todos os i nsumos, encargos em geral, lucro e participação percentual em relação
ao preço final.
23.1.2. A não apresentação da Planilha de Custos impossibilitará o Município de Esplanada Estado da Bahia a proceder a futuras revisões de preços, caso venha, a contratada, a
solicitar equilíbrio ec onômico -financeiro.
23.3. A cada pedido de revisão de preço deverá a contratada comprovar e justificar as
alterações havidas na planilha apresentada à época da elaboração da proposta,
demonstrando a nova composição do preço.
23.4. No caso do detentor do Registro de Preços ser revendedor ou representante comercial
deverá demonstrar de maneira clara a composição do preço constante de sua proposta, com
descrição das parcelas relativas ao valor de aquisição do produto com Notas Fiscais de
Fábrica/Indústria, encargos em geral, lucro e participação percentual de cada item em
relação ao preço final (Planilha de Custos).
23.5. A critério do Município de Esplanada - Estado da Bahia poderá ser exigida da
CONTRATADA lista de preços expedida pelos fabricantes, que conterão, obrigatoriamente, a
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data de início de sua vigência e numeração sequencial, para instrução de pedidos de revisão
de preços.
21.6. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, o Municí pio de Esplanada Estado da Bahia adotará, para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que
acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte
mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própr ia unidade ou por
instituto de pesquisa, utilizando -se, também, de índices setori ais ou outros adotados pelo
Governo Federal, devendo a deliberação de deferimento ou indeferimento da alteração
solicitada ser instruí da com justificativa da escolha do critér i o e memória dos respectivos
cálculos, para decisão da Administração no prazo de 15 (quinze) dias.
23.7. O percentual di ferencial entre os preços de mercado vigente à época do julgamento da
licitação, devidamente apurado, e os propostos pela Contratada/De tentora do Regi stro de
Preços será mantido durante toda a vigência do registro. O percentual não poderá ser
alterado de forma a configurar reajuste ec onômico durante a vi gência deste registro.
23.8. A revisão do preço, caso deferida, somente terá validade a partir da data da
publicação da deli beração no Diário Oficial do Município de Esplanada.
23.9. É vedado à Contratada i nterromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do
processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujei ta às sanções previst as neste
edital.
23.10. A revisão levará em consideração preponderantemente as normas legais federais,
estaduais e municipai s, que são soberanas à previsão desta cláusula.
24 – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
24.1 – O prazo de vi gência da Ata d e Registro de Preços ori unda desta licitação é de 12
(doze) meses, incluí das eventuais prorrogações, contados da data de sua publi cação no
Diário Oficial do Município, conforme art. 12 do Decreto 7892/13 .
25 – DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA PRESEN TE LICITAÇÃO
25.1 – O Município de Esplanada - Estado da Bahia poderá revogar a presente licitação por
razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulá -la por ilegalidade, de ofício ou
por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devi damente fundamentado, bem
como adiá-la ou prorrogar o prazo para recebimento das propostas, sem que caiba aos
licitantes quaisquer reclamações ou direitos a indenização ou reembolso.
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26 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
26.1 – A participação na presente licitaç ão implica a concordância, por parte do licitante,
com todos os termos e condições deste Edi tal e seus Anexos.
26.2 – Os licitantes arcarão com todos
encaminhamento de s uas propostas e lances.

os

custos

decorrent es

da

elaboração

e

26.3 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
26.4– Na contagem dos prazos estabelec i dos neste Edital excluir -se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento, exceto quando ti ver sido explicitamente disposto em
contrário.
26.5 – Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expedi ente no
Município de Esplanada - Estado da Bahia.
26.6 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas,
qualquer licitante poderá impugnar os termos deste Edital perante o Munic ípio de
Esplanada - Estado da Bahia, diri gindo a impugnação ao seguinte endereço: Praça
Monsenhor Zacarias Luz , s/ n, Centro, Esplanada/BA.
26.7. Formalização de consultas: Observado o prazo legal de 03 (três) dias úteis antes da
data fixada para rec ebimento das propos tas, os interessados poderão formular consultas
por e-mail, i nformand o o número da licitação.
26.8 – É facultada o Pregoeiro e respectiva equipe de apoio ou à autoridade superior do
Município de Esplanada - Estado da Bahia, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência, desti nada a esclarecer ou complementar a i n strução do processo licitatório
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da
sessão pública.
26.9 – Após o envi o da proposta não caberá desistência, salvo se por motivo justo,
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoei ro e equi pe de apoio .
26.10 – Após adjudicação do objeto licitado, o Pregoeiro, di vulgará ata circunstanc iada, na
qual haverá a i ndicação do vencedor, a classificação e demais informações relativas à
sessão pública desta Concorrência.
26.11 – Caso este Edital seja republicado, as propostas porventura encaminhadas serão
canceladas, permanec endo o credenciamento das licitantes.
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26.12 – Caso haja alguma retificação do Edital, a mesma será disponibilizada através de
publicações em jornais.
26.13 – Os esclarecimentos/dúvidas porventura necessários ao perfeito entendimento deste
Edital deverão ser encaminhados através de e-mail para o endereço eletrônico:
esplanada.licitacao@gmail.com .
26.14 – Os questionamentos serão respondidos e encaminhado s, via e-mail, aos respectivos
questionadores e aos licitantes credenciados nesta Concorrência.
26.15. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais
deverão
fazê-lo
no
prazo
det erminado
pel o
Pregoeiro,
sob
pena
de
desclassific ação/inabilitação.
26.18. O desatendi mento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata
compreensão da sua proposta.
26.19. As normas que disciplinam est e Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não c omprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
26.20. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda,
mediante publicação no Diário Oficial do Município de Esplanada.
26.21. Os casos omissos serão decididos pel o Pregoeiro em conformidade com as
disposiç ões constantes dos Decretos e Lei já citadas nes te edital.
26.22 – O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste
edital será o da Comarca de Esplanada/BA.
26.23 – Constituem parte i ntegrante deste Edital:
26.23.1 – Anexo I – T ermo de Referência;
26.23.2 – Anexo II – Modelo Credencial;
26.23.3 – Anexo III – Modelo Declaração – não possui servidor público em seu quadro social
e/ou funcional;
26.23.4 – Anexo IV - Modelo Declaração obrigando -se a manter as condições de ha bilitação
durante toda a vi gênc ia do registro;
26.23.5 – Anexo V – Modelo Declaração de inexistência de fato impeditivo;
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26.23.6 – Anexo VI – Modelo Declaração de que não emprega menor;
26.23.7 – Anexo VII – Minuta ordem de fornecimento
26.23.8 – Anexo VIII - Minuta da Ata de Registro de Preços;
26.23.9 –Anexo IX- Modelo de Declaração que possui condições para suprir a demanda da
futura contratação;
26.23.11 –Anexo X – Declaração em que se enquadra como Microempresa ou empresa de Pequeno Porte;
26.23.12 - Anexo XI - Minuta do Contrato;
26.23.13 – Anexo XII – Modelo de Proposta de Preços.
27 - FORO CONTRATUAL
A interpretação e aplicação dos termos da Adjudicação dec orrente deste Pregão será
regida pelas Leis brasileiras.
O juízo da Cidade de Esplanada, Estado da Bahia, terá jurisdição e competência sobre
qualquer controvérsia resultante da Adju dicação, inclusive exceção de qualquer
arbitramento feito, c onstituindo assim, o FORO de eleição, prevalecendo sobre qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
Esplanada /BA, 10 de agosto de 2020.

Fernando José Passos Vivas Filho
Pregoeiro
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO:
O Objeto da presente Licitação é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços, de
forma contínua, de locação de veículos, cujo tipo, marca, ano, estão identificados no Quadro “DESCRIÇÃO”
anexo a este, incluindo motoristas devidamente habilitados cuja Categoria obedecerá a legislação de
Trânsito, combustível (sem limite de quilometragem, exceto para o ITEM 14 ), seguro de veículos inclusive
com cobertura contra Danos causados a Terceiros (Danos Materiais e/ou Pessoais) para transporte de
servidores, pacientes, acompanhantes, munícipes, cargas, dentro da Sede, Zona Rural e praias do
Município, e,
entre outros Municípios da Região, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste instrumento.
1.1 O objeto da licitação, dadas as suas características, enquadra-se no conceito de serviços comuns.
1.2. Os quantitativos e respectivas marca, modelo, ano, especificações dos itens estão discriminados na
tabela adiante.
1.3. A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por preço global.
1.4. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse as partes
até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993.

2. DA JUSTIFICATIVA:
2.1 O presente procedimento licitatório visa atender as necessidades das Secretarias do Município de
Esplanada, com relação à locomoção de servidores do município, pacientes, acompanhantes, munícipes,
transporte de materiais, moveis, objetos e outros serviços inerentes as demandas do município.
2.2 Ressaltamos que os mesmos só serão utilizados de acordo e com autorização, mediante a necessidade
de cada Órgão ou Secretaria Municipal.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES/EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DO SERVIÇO:
Item

01

02

Tipo

Passeio

Passeio

Descrição
SECRETARIA
DE
ADMINISTRAÇÃO - Locação
de
veículo
motor
1.0,
capacidade para 05 (cinco)
ocupantes, ar condicionado,
não inferior a 10 (dez) anos de
fabricação, direção hidráulica,
com cobertura de seguro total,
licenciamento,
manutenção,
revisão, motorista, combustível
e demais despesas por conta
do (a) Contratado (a). Deverá
estar à disposição todos os
dias da semana, inclusive os
feriado, 24 (vinte e quatro)
horas por dia, sem limite de
quilometragem
PSF - Locação de veículo
motor 1.0, capacidade para 05
(cinco)
ocupantes,
ar
condicionado, não inferior a 10
(dez) anos de fabricação,
direção
hidráulica,
com
cobertura de seguro total,
licenciamento,
manutenção,
revisão, motorista, combustível
e demais despesas por conta

Quant

Marca/Modelo
Ano/Modelo

Valor
Unitário

Valor Total

41

09
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do (a) Contratado (a). Deverá
estar à disposição todos os
dias da semana, inclusive os
feriado, 24 (vinte e quatro)
horas por dia, sem limite de
quilometragem

03

Passeio

04

Passeio

05

Passeio

06

Passeio

PACS - Locação de veículo
motor 1.0, capacidade para 05
(cinco)
ocupantes,
ar
condicionado, não inferior a 10
(dez) anos de fabricação,
direção
hidráulica,
com
cobertura de seguro total,
licenciamento,
manutenção,
revisão, motorista, combustível
e demais despesas por conta
do (a) Contratado (a). Deverá
estar à disposição todos os
dias da semana, inclusive os
feriado, 24 (vinte e quatro)
horas por dia, sem limite de
quilometragem
ANVISA - Locação de veículo
motor 1.0, capacidade para 05
(cinco)
ocupantes,
ar
condicionado, não inferior a 10
(dez) anos de fabricação,
direção
hidráulica,
com
cobertura de seguro total,
licenciamento,
manutenção,
revisão, motorista, combustível
e demais despesas por conta
do (a) Contratado (a). Deverá
estar à disposição todos os
dias da semana, inclusive os
feriado, 24 (vinte e quatro)
horas por dia, sem limite de
quilometragem
VIEP - Locação de veículo
motor 1.0, capacidade para 05
(cinco)
ocupantes,
ar
condicionado, não inferior a 10
(dez) anos de fabricação,
direção
hidráulica,
com
cobertura de seguro total,
licenciamento,
manutenção,
revisão, motorista, combustível
e demais despesas por conta
do (a) Contratado (a). Deverá
estar à disposição todos os
dias da semana, inclusive os
feriado, 24 (vinte e quatro)
horas por dia, sem limite de
quilometragem.
ASSISTÊNCIA
SOCIAL
Locação de veículo motor 1.0,
capacidade para 05 (cinco)
ocupantes, ar condicionado,
não inferior a 10 (dez) anos de
fabricação, direção hidráulica,
com cobertura de seguro total,
licenciamento,
manutenção,
revisão, motorista, combustível
e demais despesas por conta
do (a) Contratado (a). Deverá
estar à disposição todos os
dias da semana, inclusive os
feriado, 24 (vinte e quatro)
horas por dia, sem limite de
quilometragem

01

01

01

05
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07

Passeio

08

Utilitário

CENTRO
DE
ESPECIALIZAÇÃO - Locação
de
veículo
motor
1.0,
capacidade para 05 (cinco)
ocupantes, ar condicionado,
não inferior a 10 (dez) anos de
fabricação, direção hidráulica,
com cobertura de seguro total,
licenciamento,
manutenção,
revisão, motorista, combustível
e demais despesas por conta
do (a) Contratado (a). Deverá
estar à disposição todos os
dias da semana, inclusive os
feriado, 24 (vinte e quatro)
horas por dia, sem limite de
quilometragem.
VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA
SIMPLES REMOÇÃO, modelo
Furgão motor 1.8 8V Flex,
inferior a 10 (dez) anos de
fabricação, 05 portas com
potência mínima 110 CV,
capacidade mínima de volume
de
3.000
litros
no
compartimento de bagagem,
05 marchas a frente e 01 a ré,
ar condicionado, com janela
divisória de comunicação,
direção hidráulica, na cor
branca, emplacamento, seguro
total.
Adaptado
para
a
finalidade corforme descrição
abaixo: IMPLEMENTAÇÃO DO
VEÍCULO
TIPO
AMBULÂNCIA: - Revestimento
interno em fibra de vidro c/
isolamento,
piso
em
compensado, revestimento em
fibra de vidro com rodapé
elevando p/ as laterais,
iluminação interna c/ uma
luminária fuorecente; Janela na
lateral direita e esquerda, c/
vidros deslizantes jateados;
Vidros foscos nas portas
traseiras jateados; Suporte p/
cilindro oxigênio; 01 cilindro de
oxigênio 10 litros c/ válvula
reguladora de pressão; Régua
tripla c/ painel em aço de
pontos, válvula reguladora de
pressão,
fluxômetro
e
micronebulizados, fluxômetro
c/ umidificador, extensão e
máscara, aspirador venturi,
extensão em nylon trançado
1,00 m; Suporte para soro e
plasma; 01 maca articulada c/
comp. máximo de 2,000 mm,
estrutura de alumínio tubular c/
04 rodízios de borracha,
secção de rodas aéreas que
dobra p/ diminuir o comp. da
maca, sistema de segurança
automático que impede a
queda da maca, respaldo
ajustável c/ seis posições,
alças laterais basculantes, três
cintos de segurança c/ sistema
de
engate
rápido,
duas
alavancas independentes p/
articulação
das
pernas,

01

02
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09

Utilitário

10

Utilitário

suportar pacientes c/ peso até
180 kg, colchonete revestido
em courvin, sistema completo
para ancoragem da maca na
ambulância;
Banco
para
acompanhante do paciente em
fibra de vidro, base em
estrutura tubular de ferro
galvanizado c/ cintos de
segurança;
Armário
em
compensado naval revestido
em
laminado
melamínico,
portas deslizantes em acrílico;
- Divisória com janela de
comunicação entre a cabine do
motorista e o compartimento
do paciente; Pega mão em
alumínio fixado no teto;
Sinalizador tipo barra de luzes
c/
05
kits
rotativos
independentes em formato
primático, sirene eletrônica de
03
tons
acoplada
ao
sinalizador
visual;
02
sinalizadores
rotativos
na
traseira do veículo; Grafismo
padrão
AMBULÂNCIA;
Cadastro no Denatran p/
alteração
características
veículo - CAT. Licebciamento,
manutenção,
revisões,
motorista,
combustível
e
demais despesas por conta do
(a) Contratado (a). Deverá
estar à disposição todos os
dias da semana, inclusive os
feriado, 24 (vinte e quatro)
horas por dia.
Locação de veículo tipo
utilitário com carroceria aberta,
não inferior a 10 (dez) anos de
fabricação, para transporte de
pequenas cargas até 500 kg Direção
hidráulica,
com
cobertura de seguro total,
licenciamento,
manutenção,
revisão, motorista, combustível
e demais despesas por conta
do (a) Contratado (a). Deverá
estar à disposição todos os
dias da semana, inclusive os
feriado, 24 (vinte e quatro)
horas por dia, sem limite de
quilometragem.
Locação de veículo tipo furgão,
com
ar
condicionado,
capacidade para 07 (sete)
passageiros, não inferior a 10
(dez) anos de fabricação,
direção
hidráulica,
com
cobertura de seguro total,
licenciamento,
manutenção,
revisão, motorista, combustível
e demais despesas por conta
do (a) Contratado (a). Deverá
estar à disposição todos os
dias da semana, inclusive os
feriado, 24 (vinte e quatro)
horas por dia, sem limite de
quilometragem

02

01
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11

12

13

14

Locação de veículo utilitário
tipo perua ou similar, com
motorista, capacidade para no
mínimo 12 (doze) passageiros,
não inferior a 10 (dez) anos de
fabricação, ar condicionado,
direção
hidráulica,
com
cobertura de seguro total,
Utilitário licenciamento,
manutenção,
revisão, motorista, combustível
e demais despesas por conta
do (a) Contratado (a). Deverá
estar à disposição todos os
dias da semana, inclusive os
feriado, 24 (vinte e quatro)
horas por dia, sem limite de
quilometragem.
Locação de veículo utilitário
tipo Van ou similar, com
motorista, capacidade para no
mínimo
16
(dezesseis)
passageiros, não inferior a 10
(dez) anos de fabricação, ar
condicionado,
direção
hidráulica, com cobertura de
seguro total, licenciamento,
Utilitário
manutenção,
revisão,
motorista,
combustível
e
demais despesas por conta do
(a) Contratado (a). Deverá
estar à disposição todos os
dias da semana, inclusive os
feriado, 24 (vinte e quatro)
horas por dia, sem limite de
quilometragem
Locação de veículo tipo
caminhão, carroceria tipo Baú,
capacidade 6.000 kg, não
inferior a 20 (vinte) anos de
fabricação. Equipado com
todos os componentes de
segurança.
Licenciamento,
manutenção,
revisão,
Caminhão
motorista,
combustível
e
demais despesas por conta do
(a) Contratado (a). Deverá
estar à disposição todos os
dias da semana, inclusive os
feriado, 24 (vinte e quatro)
horas por dia, sem limite de
quilometragem.
Locação
de
veículo
de
passeio,
motor
1.0,
capacidade para 05 (cinco)
ocupantes, ar condicionado,
não inferior a 10 (dez) anos de
fabricação, direção hidráulica,
com cobertura de seguro total,
licenciamento,
manutenção,
revisão, motorista, combustível
e demais despesas por conta
do (a) Contratado (a). Deverá
estar à disposição todos os
dias da semana, inclusive os
feriado, 24 (vinte e quatro)
horas por dia, limitando-se a
quantidade de km a percorrer,
ao valor estimado de 5.000
(cinco mil) km por dia, para o
total de veiculos desse Item.

01

02

01

Valor
unitario do
KM

20

Valor mensal
do Item (30
dias)

Valor anual do
Item (12 meses)

TOTAL >>
OBS: ITEM 14 – FORMULA PARA RESULTADO DE VALOR = VALOR UNIT. DO KM X 5.000 KM DIA X Nº DE VEICULOS X
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30 DIAS X 12 MESES.
DEMAIS ITENS: FORMULA PARA RESULTADO DE VALOR = QTDE/VEÍCULOS x VALOR UNITÁRIO x 12 MESES

4. DA VIGENCIA:
O contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, apos homologação.

5.

EXIGENCIAS:
6.1 - Todos os veículos deverão ter no mínimo 10 anos de fabricação;
6.2 Entende-se por diária o período de 24 horas
6.3 - Possuir no cadastro da empresa o Ramo de Atividade para o objeto dessa licitação;
6.4 - A documentação dos veículos, seguro e habilitação do motorista deverão estar em
dia durante
todo o período da prestação de serviço.
6.5– Todas
as despesas com combustível lubrificante, filtros, lavagem, manutenção preventiva e
corretiva, estacionamento, pedágios, dos veículos são de responsabilidade da licitante vencedora;
6.6 O licitante vencedor devera assumir total responsabilidade e arcar com despesas referentes a
seguros, sinistros ( com perda total ou avarias) franquias, danos a vidros, faróis, acessórios e
manutenção dos veículos;
6.7 Quando da revisão ou conserto do veiculo, o mesmo deve ser substituído de imediato por outro. O
não cumprimento desta determinação implica no não pagamento dos dias que o veiculo ficar parado
ou na suspensão do contrato.
6.8 Informamos também que deve se considerar um quilometragem diária de 5.000 Km por todos os
veículos do ITEM 14, e mensal de 150.000 Km a ser percorrido, de forma estimada, para a
quantidade total de veículos do ITEM 14.
6.9 Os serviços poderão ser solicitados nos dias uteis, sábados, domingos e feriados;
6.10 O Licitante vencedor deverá atender de imediato a solicitação das SECRETARIAS para execução
de cada serviço;
6.11 Os veículos locados deverão ser disponibilizados para as Secretarias em local previamente
determinado pela mesma em perfeito estado de funcionamento, devidamente limpos e abastecidos
suficientemente.
6.12 Os faturamentos referentes ao objeto será efetuados mediante apresentação pela contratada de
fatura acompanhada da documentação exigida na minuta do contrato e planilha assinada pelo fiscal e
responsável da empresa com relação de carro e placas de veículos dos mesmo indicando a que
respectivamente secretaria eles prestaram serviços e o pagamento será efetuado em até 30 ( trinta)
dias após a entrega da fatura.
6.13 Verificada qualquer pendencia impeditiva do pagamento será considerada data da apresentação da
documentação aquela na qual foi realizada a respectiva regularização.
6.14 Designamos os servidores: ________________________________ que ficarão responsáveis em
avaliar, acompanhar, verificar quando houver substituição do veiculo para confirmação que os mesmo
atendem as exigências, notificar a contratada sobre irregularidades ou falhas que porventura venham
ser encontradas na execução dos serviços.
6.15 Controle e fiscalização da execução do contrato.
6.16 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da
conformidade prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar
o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da
contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art.
6º do Decreto nº 2.271, de 1997.
6.16.1 A fiscalização dos contratos, no que se refere ao cumprimento das obrigações
trabalhistas, deve ser realizada com base em critérios estatísticos, levando-se em
consideração falhas que impactem o contrato, como um todo, e não apenas erros
e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado
empregado.
6.16.2 O representante da contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
6.16.3 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com
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base nos critérios previstos neste Termo de Referência.
6.15.5 O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá
comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação
contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de
1993.
6.15.6 A conformidade das especificações dos veiculos a serem utilizados na execução
dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da contratada
que contenha a relação detalhada destes, de acordo com o estabelecido neste
Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificações técnicas, tais como: marca, tipo, ano, capacidade e demais
informações sobre uso adequado.
6.15.7 O representante da contratante deverá promover o registro das ocorrências
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas
contratuais, conforme o disposto nos § 1º e § 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
6.15.8 Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas
contratações com dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada, exigir-seá, entre outras, as seguintes comprovações
a) extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da
Administração contratante;
b) cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos serviços, em
que conste como tomador o órgão ou entidade contratante;
c) cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da prestação dos
serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos bancários;
d) comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, valealimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de Convenção ou Acordo
Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e de qualquer
empregado;
e) comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem
exigidos por lei ou pelo contrato.
f) Tal solicitação será realizada periodicamente, por amostragem, isto é, abrangendo, a
cada ocasião, determinado quantitativo de empregados, de modo que, ao final de 12 (doze)
meses de execução contratual, todos ou a maior parte dos empregados alocados tenham sido
abrangidos ao menos uma vez. Para tanto, conforme previsto neste Termo de Referência, a
empresa deverá instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à obtenção
de tais informações, bem como oferecer os meios necessários para que obtenham tais extratos,
preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível.
g) Os empregados também deverão ser orientados a realizar tais verificações
periodicamente e comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade, independentemente de
solicitação por parte da fiscalização.
h) O fiscal do contrato poderá solicitar ao preposto os documentos comprobatórios da
realização do pagamento de vale-transporte e auxílio-alimentação em nome dos empregados,
relativos ao período de execução contratual, para fins de conferência pela fiscalização.

7.- DAS PLANILHAS DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
7.1 - A proposta comercial deverá ser preenchida de acordo com o modelo constante do “Anexo I —
Modelo de Proposta de Preços” deste Termo de Referência;
7.2 A empresa deverá apresentar, além da proposta, no mesmo Envelope, a planilha própria com a
metodologia e memória de cálculo utilizada para formação do “Valor da diária” para um veiculo, “valor
mensal” e “valor anual” para todos os veículos constantes nos ITENS 01 a 13, bem como o “valor unitário”
do Km para um veiculo, “valor mensal” para todos os veículos e “valor anual” para todos os veículos,
relativo somente ao ITEM 14, contemplando os custos envolvidos (combustível, salário do motorista,
fardamento, benefícios e insumos,
encargos sociais e trabalhistas (inclusive provisões), seguro,
manutenção do veículo, lavagem, depreciação, licenciamento, IPVA, DPVAT, desgaste de pneus, consumo
de óleo lubrificante e filtros, despesas administrativas e lucro esperado, informando o enquadramento
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tributário em percentual e em valor dos impostos federais, estaduais e municipais incidentes sobre o valor
dos serviços prestados.
7.2.1 – A planilha, referida no subitem 7.1. servirá para a verificação da compatibilidade do preço em relação
ao praticado no mercado, bem como parâmetro para eventuais revisões/reequilíbrios financeiros que,
porventura venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
7.2.1 – Faz parte do presente processo administrativo a Composição de Custos e Formação de Preços,
juntamente com o Memorial de Cálculo, elaborado pela Secretaria de Administração e Equipe Técnica Contábil,
que, de acordo com a Lei 8666/93 poderá ser disponibilizada aos Licitantes, após a etapa de lances, e que
servirá de parâmetro para o estabelecimento de comparativos entre o Valor Orçado ou Estimado pelo
Município e a média das propostas dos Licitantes, sendo fator determinante para avaliação da exequibilidade
dos preços ofertados.

Todos as demais especificações, responsabilidades, obrigações, da CONTRATADA e da CONTRATANTE,
constantes do presente EDITAL, deverão ser rigorosamente observadas e cumpridas, e, a sua infração,
descumprimento ou desobediência, poderá ensejar o infrator às penalidades previstas na Lei Federal
8.666/93 e suas atualizações.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BACRHMLAB5V5ETSGQKFPZG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
10 de Agosto de 2020
37 - Ano X - Nº 2359

Esplanada

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA
CNPJ: 13.885.231/0001-71

PLANILHA DE CUSTO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

ITEM / VEÍCULO:
(MARCA, TIPO, ANO DE FABRICAÇÃO, KM MES)
1. CUSTO FIXO
1.1. Depreciação
1.2. Remuneração Motorista
1.3. Adicional Noturno
1.4. Horas Extras
1.5. Encargos Sociais e Trabalhistas (inclusive provisões)
1.6. Fardamento, crachá
1.7. Despesas com lavagem do veículo
1.8. Despesas com Manutenção, revisões, lubrificação
1.9. Licenciamento Anual do Veículo
1.10. IPVA
1.11. Seguro Obrigatório
1.12. Seguro Total
1.13. Outros (Especificar)
Total Custo Fixo
2. CUSTO VARIÁVEL
2.1. Despesa com Combustível
2.1.1. Consumo por Km percorrido (
km/litro)
2.1.2. Preço do Litro do combustivel( R$
)
2.2. Despesas com Desgaste de Pneus
2.2.1.- Quantidade de pneus (
pneus)
2.2.2.- Valor unitário do pneu( R$
)
2.2.3.- Vida útil do pneu (
km)
2.3. Despesas com óleo lubrificante e filtros
2.3.1.- Preço do Litro (R$
)
2.3.2.- Troca a cada (
Km)
Total Custo Variável
3. DESPESAS INDIRETAS + LUCRO
3.1. Despesas Administrativas
3.2. Lucro Esperado
Total Despesas Indiretas
4. TRIBUTAÇÃO (conforme enquadramento)
4.1. ISSQN
4.2. PIS
4.3. COFINS
4.4. SIMPLES NACIONAL (Anexo
) ª faixa
4.5
4.6
4.7
Total Tributação

VALOR DE REPOSIÇÃO (R$)
%

%

VALOR MENSAL R$

VALOR MENSAL R$

%

VALOR MENSAL R$

%

VALOR MENSAL R$

CUSTO UNITARIO MENSAL DO VEICULO DO ITEM
QUANTIDADE DE KM / DIA POR VEICULO (item 14)
QUANTIDADE DE VEICULOS NO ITEM
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VALOR MENSAL DO ITEM (TODOS OS VEICULOS)
VALOR ANUAL DO ITEM
(*) A licitante vencedora poderá ajustar a sua planilha em função da especialidade do seu ramo de atividade, contanto que
apresente todas as informações necessárias da estrutura de custos de seus preços, com demonstração no MEMORIAL DE
CÁLCULOS.
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ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (+ PROVISÕES)

DISCRIMINAÇÃO

PERCENTUAL
GRUPO A

INSS
SESI OU SESC
SENAI OU SENAC
INCRA
Salário Educação
FGTS
Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS
SEBRAE
TOTAL GRUPO “A”
GRUPO B

Férias
Auxílio doença
Licença paternidade/maternidade
Faltas legais
Acidente de trabalho
Aviso prévio Trabalhado
Treinamento
1/3 Férias Constitucional
13º Salário
TOTAL GRUPO “B”
GRUPO C
Aviso Prévio Indenizado (já incluídos os efeitos da Lei 12.506)

FGTS s/ Aviso Prévio
Reflexos no Aviso Prévio Indenizado
Multa FGTS
Contribuição Social 10% s/ FGTS
Indenização Adicional
TOTAL GRUPO “C”
GRUPO D

Incidência do GRUPO “A” sobre o GRUPO “B”
Incidência sobre o Salário Maternidade
TOTAL GRUPO “D”
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS E
TRABALHISTAS (+PROVISÕES)
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ANEXO II
MODELO DE CARTA -CREDENCIAL

.........................., .. .. de .................. de 2020
A
Prefeitura Municipal de Esplanada /BA
Esplanada - ESTADO DA BAHIA
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL n° 0.../2020
ASSUNTO:

CREDENCIAL DE REPRESENTANTE

A (nome da empres a), por seu responsável legal i nfra -assinado,
CREDENCIA o(s) Sr.(s) ................................ e .................................... Carteir a(s )
de Identidade n.º ................... e ......................, CPF/MF n.º ............................... e
.................................... que é (são) a(s) pessoa(s) devidamente AUTORIZADA(s)
nos termos do Art. 1.288 do Código Civil Brasileiro para que nos representem
junto a essa Prefeit ura, consoante a exigência contida no Edital da PREGÃO
n°.../2020, com plenos poderes irretratáveis e irrevogáveis para impetrar,
impugnar ou desistir de recursos, e em geral para tomar todas e quaisquer
deliberações atinentes a PREGÃO em epígrafe, ficando -lhe(s) vedado o sub estabelecimento.
Atenciosamente,

(Nome e assinatura do Responsável Legal pela LICITANTE )
Firma reconhecida em Cart ório.
Observação: emitir em papel que timbrado da licitante.
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ANEXO III
DECLARAÇÃO
A
Prefeitura Municipal de Esplanada /BA
Esplanada - ESTADO DA BAHIA
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL n° 0.../2020
A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., inscrita no CNPJ n.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . , por i nterm édio de seu representante legal o (a) Sr. (a) . . . . . . ,
portador (a) da Carteira de Identidade nº. . . . . . . . . . . . .e do CPF nº. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . ., DECLARA, que não há nos quadros da empresa nenhum
Servidor Público ou dirigente de órgão ou entidade c ontratante ou
responsável pela Licitação (Art. 9º, inciso III da Lei 8.666/93);

. . . . . . . . . . (Local e data)

... . .. . ..
Carimbo com nome e assinatura do representante legal
Carteira de Identidade (Nº. e órgão expedi dor)
Endereço:
CEP:

Observação: emitir em papel timbrado da licitante.
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO
A
Prefeitura Municipal de Esplanada /BA
Esplanada - ESTADO DA BAHIA
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL n° 0.../2020

. . . . . . . . . . . . . , inscrita no CNPJ n.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , por
intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .,
portador (a) da Carteira de Identidade nº. . . . . . . . . . . . .e do CPF nº. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . ., DECLARA, para fins do disposto no Edital da PREGÃO n°
.../2020, manter durante toda a execuç ão do contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, toda as condições de habilitação e qualificaç ão
exigidas na licitação;

... . .. . .. . .. . .
(local e data)

... . .. . .. . .. . .. . .. ... . .. . .. . .. . .
Carimbo com nome e assinatura do representante legal
Carteira de Identidade (Nº. e órgão expedi dor)
Endereço:
CEP:

Observação: emitir em papel timbrado da licitante.
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A
Prefeitura Municipal de Esplanada /BA
Esplanada - ESTADO DA BAHIA
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL n° 0.../2020
. . . . . . . . . . . . . ., ins crita no CNPJ n.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . , por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ., portador (a) da Carteira de Identidade nº. . . . . . .
. . . . . .e do CPF nº. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., DECLARA, para fins do disposto
no Edital da PREGÃO n° .../2020, sob as sanções administrativas cabíveis e
sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impedit ivos para
sua habilitação no presente processo licitatório. Declara ainda estar ciente da
obrigatoriedade de comunicar a ocorrência de qualquer evento impeditivo
posterior.

... . .. . .. . .. . .. . .. ... .
(local e data)

... . .. . .. . .. . .. . .. ... . .. .
Carimbo com nome e assinatura do representante legal
Carteira de Identidade (Nº. e órgão expedi dor)
Endereço:
CEP:

Observação: emitir em papel timbrado da licitante.
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO

A
Prefeitura Municipal de Esplanada /BA
Esplanada - ESTADO DA BAHIA
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL n° 0.../2020
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . inscrita no CNPJ n.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., portador (a) da Carteira de Identidade nº. . . . . . . . . . .
e do CPF nº. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., DECLARA, para fi ns
do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou i nsalubre e não
emprega menor de dezesseis anos.

... . .. . .. . .. . .. . .. ... . .. . .. . .. . .. . .. .
(data)

... . .. . .. . .. . .. . .. ... . .. . .. . .. . .. . . . ... . .
(representante legal)

Observações: - esta declaração deverá ser emitida em papel ti mbrado da
licitante.
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ANEXO VII
MUNICÍPIO DE ESPL ANADA - ESTADO DA BAHIA
PREGÃO PRESENC IAL n° .../2020
ORDEM DE FORNEC IMENTO DE XXXXXXXXX Nº_____
REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°
A empresa
Endereço
CNPJ tel fax
Autorizamos a Vossa Excelência a fornecer os materiais de XXXXX, observada
as especificações e demais condições constantes no Edita l e Anexo I da
PREGÃO nº .../2020 , da Ata de Registro de Pr eços acima referenciada e a sua
proposta de _______.
I - Do Objeto
Item – Especificações
(Transcrever as especificações do Objeto Constantes no Anexo I)
Marca/ Referência :
II – Prazo e Local da entrega do material
O material deverá ser entregue no endereço XXXXXXXXX , acompanhado do
presente i nstrumento e da Nota de Empenho, no prazo de 24 (vinte e quatro )
horas, contados da emissão da Ordem de Fornecimento , quando solicitado pelo
Setor competente do Município de Esplanada - Estado da Bahia.
III –Das O brigações da Detentora do preço registrado
São Obrigações da Detentora do Preço regi strado, além das previstas na Ata de
Registro de preços:
a) Entregar o material estritamente de acordo com as especificações e o
disposto na Ata de registro de preços e s eus Anexos que i ntegram esta Ordem
de Fornecimento.
b) Substituir, no prazo de até 24 (vinte e quatro ) horas, e sem qualquer ônus
para o Município de Esplanada - Estado da Bahia os produtos e/ou
equipamentos, caso constatada di vergênci a da especificação, sujeitando-se as
penalidades cabíveis.
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c) Observar as demais condições contratuais constantes do Edital, do Termo
de Referência e da Ata de Registro de preços, no Pregão nº .../20 20, para o
perfeito cumprimento deste.
IV – DO PAGAMENTO:
1 – O pagamento d a presente ordem de Serviço será efetuado a Contratada,
através de crédito em conta corrente m antida pela Contratada, até o 30º
(trigésimo) dia consecutivo contado a partir da data da apresentação da nota
fiscal/fatura discriminativa acompanhada da Corresp ondente Ordem de
Fornecimento, com o respecti vo ateste da unidade responsável pelo
recebimento, de que o fornecimento foi realizado a contento , observadas as
disposições da Cláusula _____________da At a de Registro de Preços nº________.
Recebi o ori ginal d essa ordem de fornecimento, ciente das condições
estabelecidas.
Esplanada ______de _______de 20 20.
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ANEXO VIII
Pregão n° .../2020
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº PPRP /2020 –
MUNICÍPIO DE ESPL ANADA, ESTADO DA BAHIA
ENDEREÇO: XXXXXXXXXXXXXX
CIDADE: .......... UF.: ...............
CGC/MF Nº XXXXXXXXXXXX
REPRESENTANTE LEGAL: XXXXXXX NOME:
CIC/MF N.º XXXXXXX RG N.º XXXXXXX
A Comissão de Registro de Preços do Município de Esplanada , do Estado da
Bahia, considerando o julgamento da licitação na mod alidade Pregão
Presencial para o Registro de Pre ços nº .../2020 , publicado no Diário Oficial do
Município do dia ........, com certame aberto em ............., às ....... h. e realização
em .........., às ........ h, e a respectiva homologação conforme fls . ..., resolve
registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de
acordo com a classificação por elas alcançadas, atendendo as condições
previstas no Instrum ento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro
de Preços, sujeitando -se as partes às normas constantes da Lei n.º 10.520, de
17 de julho de 2002, da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, Decreto s Municipais n.º 252 e 253, de 01 de gosto de 2013, do
Município de Esplanada do Estado da Bahia e em conformida de com as
disposições a seguir.
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
A presente Ata tem por objeto o REGIST RO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DO
MUNICÍPIO DE ESPLANADA - BAHIA, os quais deverão observar o padrão
mínimo de qualidades exigíveis e, ainda, o disposto nos Anexos que são partes
integrantes e complementares deste Instrumento Convocatório, de acordo com
as especificações do Edital da Pregão nº ... /20 20 e seus anexos, que passam
fazer parte desta Ata, junt amente com a documentação e propostas de preços
apresentadas pelos licitantes classificados em primeiro lugar por lote,
conforme consta nos autos, para atender às demandas do Município de
Esplanada - Estado da Bahia.
Parágrafo Primeiro – Tabela constante no Anexo I:
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Parágrafo Segundo - Este Instrumento não obri ga ao Municípi o de Esplanada
- Estado da Bahia a firmar contratações nas quantidades estim adas, podendo
ocorrer licitações específicas para a aquisição do(s) objeto(s ), obedecida à
legislação pertinente, sendo assegurado ao detentor do registro a preferência
de fornecimento, em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços oriunda des ta licitação é de
12 (doze) m eses, incluídas as eventuais prorrogações, contados da data de sua
publicação no Diário Oficial do Município.
CLÁSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
O gerenciamento deste instrumento caberá a funcionário designado como
responsável do Setor de Compras , no seu aspecto operacional e legal.
CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
Os preços registrados, a especificação do s serviços, os quantitativos, marcas,
empresas fornecedoras e representantes legais, enc ontram-se elencados na
presente Ata (§ 1º da Cláusula Primeira), em Ordem de classificação das
propostas por lote.
CLÁSULA QUINTA – DO(S) LOCAL(IS) E PRAZOS(S) DE ATENDIMENTO
O serviço deverá s er prestado , em conformidade com a solicitação do
Município de Esplanada do Estado da Bahia, no prazo de até 72 (setenta e
duas) horas, contados a partir da emissão da Ordem de Fornecimento.
Parágrafo único - – Os serviços deverão ser prestados no prazo de 72
(setenta e duas) horas , contado da emissão da Ordem de F ornecimento, no
local determinado pelo órgão requisitante .
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
As empresas detentoras do preço registrado poderão ser convi dadas a firmar
contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas nesta Ata e
seus Anexos e na legi slação perti nente.
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Parágrafo Primeiro - As contratações registrados neste Ins trumento serão
efetuadas através de Ordem de Forneci mento , emitidas pelo Município de
Esplanada, contendo: nº da Ata, o nome da empresa, o objeto, a especif icação,
as obri gações da Contratada, o endereço e a data da entrega.
Parágrafo Segundo - A Ordem de Fornecimento será encaminhada ao
fornecedor que deverá assiná -la e devolvê -la ao Município de Esplanada Estado da Bahia no prazo de 03 (três ) di as consec utivos a contar da data do
seu recebimento.
Parágrafo Terceiro - Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar
recusar-se a assinar a Ordem de Fornec imento , poderão ser convocados os
demais fornecedores classificados na licitação, respeitados as condições de
fornecimento, os preços e os prazos do pri meiro classificado.
CLÁUSUSLA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
São obrigações do detentor do preço registrado, além das demais prevista
nesta Ata e nos Anexos que integram e complementam o Edit al relativo à
Pregão nº ..../2020 ;
I – Executar a prestação dos serviços nos padrões estabelecidos pelo
Município de Esplanada - Estado da Bahia, de acordo com o especificado nesta
Ata e no Anexo I do Edital, que faz parte deste Instrumento,
responsabiliza ndo-se por eventuais prejuí zos decorrentes do descumprimento
de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;
II – Comunicar anteci padamente a data e horário da entrega, não sendo aceito
o produto que estiver em desacordo com as especificações constant es deste
Instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamento extraordinários sob o
pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado;
III - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município de
Esplanada - Estado da Bahia cuja s reclamações se obriga a atender
prontamente, bem c omo da ciência ao Município de Esplanada - Estado da
Bahia, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar
quando da execução da ata de registro de preços;
IV - Dispor-se a toda e qu alquer fiscalização do Município de Esplanada Estado da Bahia, no tocante ao forneci mento do material, assim como ao
cumprimento das obrigações previstas nesta Ata;
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V - Prover todos os meios necessários à garantia do pleno fornecimento,
inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
VI – A falta do material cujo fornecimento i ncumbe ao detentor do preço
registrado, não poderá ser alegado como motivo de força maior para o atraso,
má execução ou inexecução dos serviços objet o deste contrato e não a eximirá
das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais
condições estabeleci das;
VII – Possibilitar ao Município de Esplanada - Estado da Bahia efetuar vistoria
nas instalações da Contratada a fim de ve rificar as condições para o
atendimento do objeto registrado;
VIII – Comunicar imediatamente ao Munic ípio de Esplanada - Estado da Bahia
qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgados
necessários para o recebimento de correspond ência;
IX – Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho,
previstas nas normas reguladoras e pertinentes;
X – Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou,
cabendo-lhe, integralmente, os ônus dec orrentes. Tal fiscali zação dar -se-á
independente da que será exercida pelo Município de Esplanada - Estado da
Bahia;
XI – Indenizar terceiros e/ou o Município de Esplanada - Estado da Bahia
mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por
quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a Contratada adotar todas as
medidas preventivas , com fiel observância às exigências das autoridades
competentes e às dis posições legais vi gentes;
XII – Substituir e/ou reparar o veículos, num prazo máximo de até 24 (vinte e
quatro) horas, sujeitando -se às penalidades cabíveis;
XIII – Manter seus empregados, quando nas dependências do Município de
Esplanada - Estado da Bahia, devidamente identificado com crachá subscrito
pela Detentora do Preço Registrado, no qua l constará, no mínimo, sua razão
social e o nome completo do empregado;
XIV – Arcar com as despesas para a entrega do objeto no local indicado;
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XV - Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicialmente contratado, servindo como base de cálculo para as alterações, os
preços unitários cons tantes na proposta vencedora;
XVI – Manter, durante toda vi gência da Ata, todas as condições de habilitação
e qualificação exigi das no Edi tal relati vo a licitação da qual decorreu o
presente ajuste, nos termos do Art. 55, Inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, que
será observado, quando dos pagamentos a Detentora do Preço registrado;
XVII – Solicitar do Município de Esplanada - Estado da Bahia, em tempo hábil,
quaisquer informações ou esclarecimentos que julgar necessário, que possam
vir a comprometer a execução do objeto contratual;
XVIII – É vedada a cessão ou transferênc ia no todo ou em parte do objeto do
presente contrato , bem como a subcontratação do serviço, salvo autorização
prévia e por escrito do Município de Esplanada - Estado da Bahi a.
CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR
São responsabilidades do Fornecedor Detentor do Preço Registrado:
I - todo e qualquer dano que causar ao Município de Esplanada - Estado da
Bahia ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos,
empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
à fiscalização ou acompanhamento do Município de Esplanada - Estado da
Bahia;
II - qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do
fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus
empregados, mesmos nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais,
eximindo o Município de Esplanada - Estado da Bahia de qualquer
solidariedade ou responsabilidade;
III - por quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à Contratada
pela autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de
regulamento a ser observado na execução do contrato, desde que devidas e
pagas, as quais serão reembolsadas ao Município de Esplanada - Estado da
Bahia, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer
pagamento devido a detentora do preço registrado , o valor correspondente;
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Parágrafo Primeiro – A DETENTORA DO PREÇO REG ISTRADO autoriza o
Município de Esplanada - Estado da Bahia a descontar o valor correspondente
aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos
pagamentos
que
l he forem
devidos, ou da garantia contratual,
independentemente de qualquer procedi mento judicial, assegurada a prévia
defesa.
Parágrafo Segundo – A ausência ou omissão da fiscalização do Município de
Esplanada - Estado da Bahia não eximirá a DETENTORA DO PREÇO
REGISTRADO das res ponsabilidades previ stas nesta Ata.
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO MUNIC ÍPIO DE ESPLANADA - ESTADO
DA BAHIA
O Município de Esplanada - Estado da Bahi a obri ga -se a:
I - indicar os locais e horários em que deverão ser entregues do o bjeto.
II - permitir ao pessoal da CONTRATADA, acesso ao local da entrega desde que
observadas as normas de segurança;
III - efetuar os pagamentos devidos nas c ondições estabelecidas nesta ata e no
edital;
IV – Notificar a Contratada de qualquer irregul aridade encontrada no
fornecimento do objeto.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO
O Município de Esplanada - Estado da Bahia efetuará o pagamento a
Contratada, através de crédito em conta corrente mantida pela Contratada, até
o 30º (tri gésimo) dia consecutivo contado a partir da data da apresentação da
nota fiscal/fatura di scriminativa acompanhada da Correspondente Ordem de
Fornecimento, com o respecti vo ateste da unidade responsável pelo
recebimento, de que o fornecimento foi realizado a contento.
Parágrafo Primeiro – Caso constatada alguma irregularidade nas notas
fiscais/fatura, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias
correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando -se o
prazo para o pagamento da data da sua reapresentaçã o.
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Parágrafo Segundo - Para fazer jus ao pagamento, a Contratada dev erá
apresentar, juntamente com a nota fisc al, prova de regularidade para com a
Fazenda Pública Estadual, prova de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal, prova
de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por
lei, prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do
Trabalho (inciso IV do Art. 27, incluído pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011) e prova de
regularidade para com a Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional – PGFN, referente aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, através de
certidão expedida pela RFB e PGN, na forma do Art. 1, da Portaria MF nº 358, de 5 de setembro
de 2014.
Parágrafo Terceiro - Nenhum pagam en to será efetuado à Contratada,
enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude
de penalidade ou i nadimplência contratual.
Parágrafo Quarto - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
Parágrafo Quinto - Os preços s erão fi xos e irreajustáveis, salvo o disposto na
cláusula décima prim eira.
Parágrafo Sext o - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para
atualização do valor mencionado no caput desta Cláusula, o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor - INPC/IBGE do período compreendido entre a data
final do adimplemento e a do efetivo pagamento.
Parágrafo Sétimo – Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas
responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do
fornecimento.
CLÁUSULA DÉCIMA P RIMEIRA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇ O
Os preços registrados manter -se-ão inalterados pelo período de vigência da
presente Ata, admitida a revisão no c aso de desequilíbri o da equação
econômico-financeira inicial deste Ins trumento.
Parágrafo Primeiro – Os preços registrados que sofrerem revisão não
ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo - se a diferença
percentual apurada entre o valor origi nalmente constante da proposta e
aquele vigente no mercado a época do regi stro.
Parágrafo Segundo – Caso o preço registrado seja superi or a média dos
preços de mercado, o Município de Esplanada - Estado da Bahia solicitará ao
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Fornecedor, mediante correspondência, redução do preço regi strado, de forma
a adequá-lo a definiç ão do parágrafo prim eiro.
Parágrafo Terceiro – Fracassada a negociação com o primeiro colocado o
Município de Esplanada - Estado da Bahia convocará as demais empresas com
preços registrados para o lote, se for o caso, ou ainda os fornecedores
classificados, respeitado as condições de fornecim ento, os preços e os prazos
do primeiro classificado, para a redução do preço; hipótese em que poderá
ocorrer as alterações na ordem de clas sificação das empresas com preço
registrado.
Parágrafo Quarto – Serão consideráveis compatíveis com os de mercado o s
preços registrados que forem iguais ou i nferiores a média daqueles apurados
pelo Município de Es planada - Estado da Bahia.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO
NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços p oderá ser cancelada de pleno direi to,
nas segui ntes situações:
I – Pelo Município de Esplanada - Estado da Bahia:
a) Quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de
Registro de Preços;
b) Quando o
estabelecido;

Fornecedor

não

assinar

a

Ordem

de

Serviço

no

prazo

c) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da ordem de
Serviço decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos
incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93;
d) Em qualquer hipótese d e i nexecução tota l ou parcial da Ordem de
Fornecimento decorrente deste Registro;
e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no
mercado;
j) Por razão de interesse público devidamente demonstradas e justificadas
pelo Município de Es planada - Estado da Bahia.
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II – Pelo Fornecedor:
a) Mediante solicitação por escrito, comprovando estar efetivamente
impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços;
b) Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses con tidas no
art. 78, Incisos XIV, XV e XVI, da Lei 8.666/93.
Parágrafo Primeiro – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o
Fornecedor será i nformado por correspondência com aviso de recebimento, a
qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
Parágrafo Segundo – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o
endereço do fornecedor, a comunicação será feita por public ação no Diário
Oficial do Município de Esplanada , por duas vezes consecutivas, considerando se cancelado o preço registr ado a parti r da última publicação.
Parágrafo Terceiro – A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos
preços registrados poderá não ser aceita pelo Município de Esplanada - Estado
da Bahia, facultando -se a este nesse caso, a aplicação das penalidades
previstas na Ata.
Parágrafo Quart o – Havendo o cancelamento do preço regi strado, cessarão
todas as atividades do Fornecedor, relativas ao fornecimento do lote.
Parágrafo Quinto – Caso o Município de Esplanada - Estado da Bahia não se
utilize da prerrogat i va de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o
Fornecedor cumpra integralmente a condi ção contratual exi gida.

CLÁUSULA DÉC IMA TERCEIRA – DAS INCIDÊNCIAS F ISCAIS
São obri gações do contratado:
I – Os tributos, emolumentos, contri bui ções fiscais e parafiscais, custos e
despesas que sejam devidos em decorrência direta ou indireta do presente
contrato, serão de responsabilidade do CONTRATADO.
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II – O CONTRATADO declara haver levado em conta, na apresentação de sua
proposta os tributos, emolumentos, c ontribuições fiscais e parafiscais,
encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre a compra de
material, não cabendo quaisquer rei vindicações devidas a erros nessa
avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos
determinados pela autoridade competente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇ ÕES ADMINISTRATIVAS
Pelo atraso injustificado, pela inexecução total ou parcial do objeto pactuado,
conforme o caso, o Contratante poderá aplicar ao FORNECEDOR as seguintes
sanções, garantida a prévia defesa:
I - advertência;
II - multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de 10%
(dez por cento) sobre o valor da contratação, em decorrência de atraso
injustificado no fornecimento;
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no caso
de inexecução total ou parcial do mesmo;
IV - declaração de ini doneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da
citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a r eabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, o fornecedor que:
I - ensejar o retardamento da execução do objeto desta Concorrência;
II - não mantiver a proposta, injustificadamente;
III - comportar-se de modo inidôneo;
IV - fizer declaração falsa;
V - cometer fraude fis cal;
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VI - falhar ou fraudar no fornecimento do objeto.
Parágrafo Segundo - A penalidade de declaração de inidonei dade poderá ser
proposta caso:
a) descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde qu e
desses fatos resultem prejuízos ao Município de Esplanada - Estado da Bahia;
b) sofrer condenação definitiva por práti ca de fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos, ou deixar de c umprir suas obri gações fiscais ou
parafiscais;
c) tiver prati cado atos ilícitos visando frus trar os objeti vos da li citação.
Parágrafo terceiro – A falta do objeto não poderá ser alegada c omo motivo de
força maior e não exi mirá a Detentora do Preço Registrado das penalidades a
que esta sujeita pelo não cumprimento d as obrigações estabelecidas neste
Contrato.
CLÁSULA DÉCIMA QUINTA - DOS ILÍCITOS PENAIS
As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo
judicial na forma legalmente prevista, s em prejuízo das demais cominações
aplicáveis.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à
conta dos recursos consignados no orçamento do Município de Esplanada Estado da Bahia para os exercícios alcançados pelo prazo de va lidade da Ata
de Registro de Preços, a cargo do órgão contratante, tomadas as cautelas de
realização de empenho prévio a cada nec essidade de compra, cujos programas
de trabalho e elementos de despesas específicos constarão na respectiva Nota
de Empenho.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As partes ficam, ainda, adstri tas às seguintes disposições:
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I - Todas as alteraç ões que se fizerem necessárias serão registradas por
intermédio de
lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Pre ços;
II - Integram a esta Ata, o Edital do Pregão nº ../2020 e seus anexos e as
propostas das empresas classificadas para cada grupo, por lote;
III - É vedado caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer
operação financeira, sem prévia e expre ssa autorização do Município de
Esplanada - Estado da Bahia;
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
O foro designado para julgamento de quaisquer questões judici ais resultantes
deste edital será o da Comarca de Esplanada /BA.
E por estarem, assim, justas e co ntratadas, as partes assinam o presente, em
duas vias de igual teor e forma, na presenç a de duas testemunhas.
Local e data
_________________________
MUNICÍPIO DE ESPL ANADA - ESTADO DA BAHIA
TESTEMUNHAS:
__________________________
Nome:
CPF

_______ __________________
Nome:
CPF

FORNECEDOR _______________________________
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MUNICÍPIO DE ESPL ANADA
ESTADO DA BAHIA
DOCUMENTO 1
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº..........
Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº --------,
celebrada entre o Município de Esplanada - Estado da Bahia e as Empresas
cujos preços estão a seguir registrados por item, em face da realização d a
Pregão nº .../2020.
LOTE 01
Item
Quantidade
Preço Total
Descrição Resumida
Preço ofertado Preço de mercado (*) % Diferença preço de merc ado
EMPRESA (razão social):
CNPJ:
ENDEREÇO:
LOTE 02
Item
Quantidade Preço Total
Descrição Res umida
Preço ofertado Preço de mercado (*) % Diferença preço de merc ado
EMPRESA (razão social):
CNPJ:
ENDEREÇO:

Esplanada, ..... de..................................de 200....

______________________________________
MUNICÍPIO DE ESPL ANADA - ESTADO DA BAH IA

______________________________________
FORNECEDOR/CONTRATADA
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ANEXO IX

DECLARAÇÃO
A
Prefeitura Municipal de Esplanada /BA
Esplanada - ESTADO DA BAHIA
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL n° 0.../2020
A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., inscr ita no CNPJ n.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . , por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) . . . . . . ,
portador (a) da Carteira de Identidade nº. . . . . . . . . . . . .e do CPF nº. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . ., DECLARA, que possui condições financeiras, técnicas e operacionais
para suprir a demanda de futura contratação;.

. . . . . . . . . . (Local e data)

... . .. . ..
Carimbo com nome e assinatura do representante legal
Carteira de Identi dade (Nº. e órgão expedi dor)
Endereço:
CEP:

Observação: emitir em papel timbrado da licitante.
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ANEXO X

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO
A
Prefeitura Municipal de Esplanada /BA
Esplanada - ESTADO DA BAHIA
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL n° 0.../2020
A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., inscrita no CNPJ n.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . , por i nterm édio de seu representante legal o (a) Sr. (a) . . . . . . ,
portador (a) da Carteira de Identidade nº. . . . . . . . . . . . .e do CPF nº. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . ., DECLARA, para fins de participação no Pregão nº .../2020, sob as sanções
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é
considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n° 123 de
14/12/2006;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da lei Complementar n/
123, de 14/12/2006.
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constante do parágrafo 4° do artigo 3°
da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.
. . . . . . . . . . (Local e data)
... . .. . ..
Carimbo com nome e assinatura do representante legal
Carteira de Identidade (Nº. e órgão expedi dor)
Endereço:
CEP:
Observação : emitir em papel timbrado da licitante.
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ANEXO XI
CONTRATO Nº XX/2020
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICÍPIO DE ESPLANADA, E A
EMPRESA XXXXXXXXXXXXXX.

O MUNICÍPIO DE ESPLANADA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.885.231/0001-71 com sede à
Praça Monsnehor Zacarias Luz, s/n. Centro Administrativo - Esplanada, Bahia, CEP 48.370-000,
neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Francisco da Cruz, brasileiro, casado,
portador do R.G nº 275223264, inscrito no CIC/MF sob o nº 241.570.825-91, doravante
denominada CONTRATANTE e do outro lado empresa XXXXXXXXXXXXXX, situada à
XXXXXXXXXXXXXX, nº XX, inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXXXX, neste ato representada pelo
Sr. (a) XXXXXXX, portador (a) do R.G. nºXXXXXXX, inscrito (a) no CPF sob o nº XXXXXXXXX, a
seguir denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de
Serviço, autorizado pelo despacho Pregão Presencial nº 0XX/2020, que se regerá pela Lei
Federal n° 8.666/93, os quais as partes se sujeitam a cumprir; e também sob os termos e
condições estabelecidas na proposta apresentada pela empresa, que é parte integrante deste
Contrato, independente de transcrição, mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Constitui objeto do presente, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS PARA AT ENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ESPLANADA BAHIA, de acordo com as especificações e condições previstas neste contrato e na Proposta de
Preços apresentada pela CONTRATADA.
1.2 Com base no art. 65, inciso I, o presente contrato poderá ser alterado, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:
a) qualitativa: quando houver modificação do projeto inicial ou da especificações, para melhor
adequação técnica dos seus objetos, na forma do art. 65, inciso I, “a”, da Lei Federal 8666/93;
b) quantitativa: a contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado contratado, na forma do art. 65 inciso I “b”, c/c §1° Lei Federal 8666/93.
c)havendo alteração unilateral do contrato que aumente o encargo do contratado, a
Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial,
em consonância com art. 65, §6ºda Lei 8.666/93.
1.3 As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os
contratantes.
CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
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2.1 A forma da prestação do serviço do presente contrato, é de forma parcelada, de acordo com
a requisição demandada.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1 Fica estipulado em R$ XXXXXXX (xxxxxxxxxxxxx) o valor total a ser pago à CONTRATADA
pela CONTRATANTE.
2.2 Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito
em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a ser
regularizada pelo contratado.
2.3 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo
ou em parte, a tramitação da nota fiscal/fatura será suspensa para que a CONTRATADA tome
as providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerada para efeito de
pagamento a data de reapresentação do documento em questão, corrigido e atestado.
2.4 O preço global a ser pago à CONTRATADA será fixo e irreajustável, incluindo todas as
despesas tais como: as correspondentes à mão-de-obra, tributos, emolumentos, seguros inclusive contra acidentes de trabalho, encargos sociais e trabalhistas de qualquer natureza.
2.5 Não será aceita cobrança posterior de qualquer tributo ou assemelhado adicional, salvo se
alterado ou criado após a data de abertura da licitação e que venha expressamente a incidir
sobre o objeto deste contrato, na forma da lei.
2.6 Em nenhuma hipótese o CONTRATANTE pagará serviços adicionais executados pela
CONTRATADA, que não tenham sido prévia e expressamente autorizados, através de termo
aditivo.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS
3.1 O prazo máximo de início da prestação dos serviços será de 03 (três) dias, contados a
partir da assinatura da ordem de fornecimento;
3.2 O prazo de execução deste Contrato será de 12 (doze) meses a partir da data de sua
assinatura;
3.3 O prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura;
3.4 Este prazo poderá ser prorrogado, a critério da unidade administrativa solicitante,
mantidos todos os direitos, obrigações e responsabilidades, desde que ocorra qualquer um dos
motivos relacionados no art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, prorrogação essa que deverá
ser devidamente justificada e instrumentalizada por termo aditivo.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto deste contrato
correrão à conta do:
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Unidade: XXXXXXX
Atividade: XXXXXXXXXX
Elemento de despesa: XXXXXXXXXXXx
Fonte de Recurso: XXXXXXXXXXX
4.2 A dotação do contrato ocorrerá no exercício de 20XX e correspondente nos exercícios
subseqüentes.

CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
7.1 - A CONTRATADA obriga-se à:
a) Entregar o material licitado de acordo com as especificações técnicas constantes no Edital de
licitação 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 terceiros, por sua culpa, ou em conseqüência 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 Edital e pelos quais se obriga, visando à perfeita
execução deste contrato;
i) Promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens;
j) Executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as especificações
e/ou norma exigida, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de infra-estruturar e equipe
técnica necessária à sua execução;
l) Trocar, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado;
m) Oferecer garantia e assistência técnica aos bens objeto deste contrato, através de rede
autorizada do fabricante, identificando-a, quando for o caso;
n) Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão de obra para
execução completa e eficiente do transporte e montagem dos bens;
o) Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens,
indicação de sua quantidade, preço unitário e valor total, acompanhada da NF Eletrônica
conforme legislação pertinente em vigor.
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CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
6.1 Dar ciência à CONTRATADA de quaisquer modificações que venham a ocorrer neste
contrato.
6.2 Atestar as notas fiscais/faturas, por servidor/comissão competente, emitidas pela
CONTRATADA, recusando-as quando inexatas ou incorretas, efetuando todos os pagamentos
nas condições pactuadas.
6.3 Proceder a publicação resumida d instrumento de contrato e de seus aditamentos na
imprensa oficial, condição indispensável para sua validade e eficácia, no prazo previsto em Lei;
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO
7.1 A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas na Legislação pertinente.
7.2 A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente contrato unilateralmente,
antes do prazo previsto, por inadimplemento contratual ou para atender ao interesse
público, tudo nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA OITAVA - DA VINCULAÇÃO
8.1 Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no Edital da
licitação e seus anexos e na proposta do licitante vencedor, apresentada na referida licitação.
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES
9.1 Ao CONTRATADO/FORNECEDOR que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão
aplicadas as seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de
sanções civis e criminais, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o
contraditório:
9.1.1 Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.
9.1.2 Multa por atraso injustificado no fornecimento do material, que será graduada de acordo
com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
a. 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigação;
b. 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;
c. 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não
realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo.
9.1.3 Suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar no prazo máximo de 02 (dois)
anos nos que incorrerem nos ilícitos previstos abaixo:
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a) admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive
prorrogação contratual, durante a execução do contrato celebrado com o Poder Público, sem
autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos
contratuais;
b) incorrer em inexecução do contrato;
c) Frustrar, injustificadamente, licitação instaurada pela Administração;
d) cometer fraude fiscal;
9.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a autoridade competente para aplicar a punição, aos que incorrerem nos ilícitos
previstos abaixo:
a) haver concorrido, comprovadamente, para a consumação de ilegalidade, obtendo vantagem
indevida ou se beneficiando, injustamente, das modificações ou prorrogações contratuais;
b) ensejar a sua contratação pela Administração, no prazo de vigência da suspensão do direito
de licitar ou contratar com a Administração ou da declaração de inidoneidade;
c) fraudar, em prejuízo da Administração, os contratos celebrados:
c.1). elevando arbitrariamente os preços;
c.2). vendendo, como verdadeiro e perfeito, bem falsificado ou deteriorado;
c.3). entregando bem diverso do contratado;
c.4). alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;
c.5). tornando, injustificadamente, mais oneroso o contrato;
9.2 A declaração de inidoneidade será aplicada, após processo administrativo regular, às
empresas e aos profissionais que:
9.2.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude no
recolhimento de quaisquer tributos.
9.2.2 tenham praticado atos ilícitos, visando a frustrar os princípios e objetivos da licitação;
9.2.3 demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a administração, em virtude
de atos ilícitos praticados;
9.2.4 tenham sofrido condenação definitiva por atos de improbidade administrativa, na forma
da lei.
9.3 As multas poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais penalidades, a depender
do grau da infração cometido pelo licitante ou contratado e dos prejuízos causados à
Administração Pública Municipal, não impedindo que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato.
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9.4 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 5(cinco) dias
ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento ou prestação do serviço,
após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda,
cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.
9.5 A declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do Prefeito, ou de quem dele
receber delegação, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo,
no prazo de 10
(dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua
aplicação.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
10.1 O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei
Federal 8.666/93, com as conseqüências indicadas no artigo 80, sem prejuízo das sanções
previstas naquela lei e neste contrato.
10.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurando o direito à prévia e ampla defesa.
10.3 No caso de rescisão deste contrato, a CONTRATADA receberá apenas o pagamento do
serviço já prestado e aprovado pelo CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO
11.1 A CONTRATANTE, através dos técnicos da Secretaria Municipal de Assistência Social, fica
investida dos mais amplos poderes para fiscalizar toda a execução do objeto, impugnando
quaisquer erros ou omissões que considere em desacordo com as obrigações da CONTRATADA,
sendo que sua eventual omissão não eximirá a CONTRATADA dos compromissos e obrigações
assumidos perante o Município.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 Serão partes integrantes deste contrato:
a) Edital de Licitação nº XX/2020;
b) Proposta de preços vencedora do certame licitatório nº XX/2020;
12.2 Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito, devendo as
correspondências encaminhadas pela CONTRATADA serem protocoladas, pois só dessa forma
produzirão efeito.
12.3 Aos casos não previstos neste instrumento, aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na
Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
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13.1 Fica eleito o foro da Cidade de Esplanada, Estado da Bahia, como o competente para
dirimir questões decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a
qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim, justos e contratados, assinam as partes este instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma.

Esplanada, XX de xxxxxxx de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EMPRESA CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

__________________________________

__________________________________
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ANEXO XII
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPLANADA - BAHIA

DADOS DA LICITAÇÃO
MODALIDADE Nº
XXXXXXXXXXXXXXXXX

OBJETO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ:00.000.000/0000-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 000.000.000
ENDEREÇO:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TELEFONE:
xxxxxxxxxxxxx
FAX:xxxxxxxxxxxxx
EMAIL:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
BANCO (NOME/Nº)
AGÊNCIA Nº
CONTA CORRENTE Nº
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX X
XXXXXXXXXXXXXXXXX
DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO
NOME:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RG: XXXXXXXXXXXXX
ÓRGÃO EXPED.: XXXXXX
CPF:XXXXXXXXXXXXXXXX X
VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS
60 (sessenta) dias

PRAZO DE FORNECIMENTO
CONFORME EDITAL

. . . . . . . . . . ( Local e data)
... . .. . ..
Carimbo com nome e assinatura do representante legal
Carteira de Identidade (Nº. e órgão expedi dor)
Endereço:
CEP:

Observação: emitir em papel timbrado da licitante.
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ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Esplanada
CNPJ nº 13.885.231/0001-71
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 020/2020

O Prefeito Municipal de Esplanada, no uso de suas atribuições, adjudica e homologa o
resultado do julgamento da Licitação: Processo Administrativo: 230/2020, Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 020/2020. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE
RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESPLANADA - BAHIA a empresa OLIVEIRA SILVA
COMERCIO DE FRIOS EIRELI inscrita no CNPJ n° 15.315.067/0001-92 – Data: 07/08/2020.
FRANCISCO DA CRUZ - Prefeito Municipal.

Praça Monsenhor Zacarias Luz, Centro Administrativo,
Esplanada-BA, CEP 48.370-000, (75) 3413-7500
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ERRATA
TOMADA DE PREÇOS N° 004/2020

A presente ERRATA é ora levado a efeito, para retificar a publicação do Edital Tomada de Preços
nº 004/2020, publicada por esta Prefeitura na data de 03 de agosto 2020. O Município de
Esplanada - Bahia torna público, para conhecimento e esclarecimento dos interessados, que a
visita técnica para tal licitação deverá ser agendada através do endereço abaixo retificado,
cabendo a seguinte correção:

Onde se lê:
6.3.4 As licitantes deverão apresentar-se para visita técnica até o dia 14 de agosto de 2020, das
08:00 às 12:00 horas, conforme agendamento prévio, na Secretaria Municipal de Obras,
localizada na Avenida Romeu de Araújo Veloso, Centro, Esplanada - Bahia.

Leia-se:
6.3.4 As licitantes deverão apresentar-se para visita técnica até o dia 14 de agosto de 2020, das
08:00 às 12:00 horas, conforme agendamento prévio, na Secretaria Municipal de Obras,
localizada na Praça Monsenhor Zacarias Luz, s/n, Centro Administrativo, Centro, Esplanada Bahia.

Esta ERRATA integra o processo administrativo respectivo, para todos os efeitos legais, sendo
publicado no Diário Oficial do Município.
Esplanada, 10 de agosto de 2020.

Fernando José Passos Vivas Filho
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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Pregão n° 020/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2020 PPRP N° 020 /2020 –
MUNICÍPIO DE ESPL ANADA, ESTADO DA BAHIA
ENDEREÇO: PRAÇA MONSENHOR ZACARIAS L UZ, S/N°, CENTRO
CIDADE: ESPLANADA UF.: BA
CNPJ Nº 13.885.231/0001-71
A Comissão de Registro de Preço s do Município de Esplanada , do Estado da
Bahia, considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão
Presencial para o Registro de Pre ços nº 020/2020, publicado no Diário Oficial
do Município do dia 24 de junho de 2020 , com certame aberto em 07 de julho
de 2020, às 13:00 h. e realização em 07 de julho de 2020 , às 13:00 h, e a
respectiva homologação, resolve registrar os preços das empresas, nas
quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas por
lote, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as
constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando -se as partes às normas
constantes da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei nº 8.666/93 de 21
de junho de 1993 e s uas alterações, Decreto s Municipais n.º 252 e 253 , de 01
de Agosto de 2013, do Município de Esplanada do Estado da Bahia e em
conformidade com as disposições a seguir.
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE
CESTAS BÁSICAS PARA ATENDE R AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E
VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ESPLANADA - BAHIA, os quais deverão observar o
padrão mínimo de qualidades exi gíveis e, ainda, o disposto nos Anexos que são
partes integrantes e complementares deste Instrumento Convocatório, de
acordo com as especificações do Edital da Pregão nº 020/2020 e seus anexos,
que passam fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e
propostas de preços apresentadas pelos licitantes cla ssificados em primeiro
lugar por lote, conforme consta nos autos, para atender às demandas do
Município de Esplanada - Estado da Bahia.
Parágrafo Primeiro – Tabela constante no Anexo I:
Parágrafo Segundo - Este Instrumento não obri ga ao Municípi o de Esplanada
- Estado da Bahia a firmar contratações nas quantidades estim adas, podendo
ocorrer licitações específicas para a aquisição do(s) objeto(s ), obedecida à
1
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legislação pertinente, sendo assegurado ao detentor do registro a preferência
de fornecimento, em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços oriunda des ta licitação é de
12 (doze) meses, incluídas as eventuais prorrogações, contados da data de sua
publicação no Diário Oficial do Município.
CLÁSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
O gerenciamento deste instrumento caberá a funcionário designado como
responsável do Setor de Compras , no seu aspecto operacional e legal.
CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
Os preços registrados, a especificação do s itens, marcas, empresas
fornecedoras e representantes legais, encontram -se elencados na presente Ata
(§ 1º da Cláusula Pri meira), em Ordem de classificação das propost as por lote.
CLÁSULA QUINTA – DO(S) LOCAL(IS) E PRAZOS(S) DE ATENDIMENTO
O serviço deverá s er prestado , em conformidade com a solicitação do
Município de Esplanada do Estado da Bahia, no prazo de até 72 (setenta e
duas) horas, contados a partir da emissã o da Ordem de Fornecimento.
Parágrafo único - Os serviços deverão ser prestados no prazo de 72 (setenta
e duas) horas , contado da emissão da Ordem de Forneci mento, no local
determinado pelo órgão requisitante .
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMEN TO
As empresas detentoras do preço registrado poderão ser convi dadas a firmar
contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas nesta Ata e
seus Anexos e na legi slação perti nente.
Parágrafo Primeiro - As contratações registrados neste Ins trum ento serão
efetuadas através de Ordem de Forneci mento , emitidas pelo Município de
Esplanada, contendo: nº da Ata, o nome da empresa, o objeto, a especificação,
as obri gações da Contratada, o endereço e a data da entrega.
2
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Parágrafo Segundo - A Ordem de Fornecimento será encaminhada ao
fornecedor que deverá assiná -la e devolvê -la ao Município de Esplanada Estado da Bahia no prazo de 03 (três ) di as consecutivos a contar da data do
seu recebimento.
Parágrafo Terceiro - Se o fornecedor com preço registrado e m primeiro lugar
recusar-se a assinar a Ordem de Fornec imento , poderão ser convocados os
demais fornecedores classificados na licitação, respeitados as condições de
fornecimento, os preços e os prazos do pri meiro classificado.
CLÁUSUSLA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNEC EDOR
São obrigações do detentor do preço registrado, além das demais prevista
nesta Ata e nos Anexos que integram e complementam o Edit al relativo à
Pregão nº 020/2020 ;
I – Executar a prestação dos serviços nos padrões estabelecidos pelo
Município de Esplanada - Estado da Bahia, de acordo com o especificado nesta
Ata e no Anexo I do Edital, que faz parte deste Instrumento,
responsabilizando -se por eventuais prejuí zos decorrentes do descumprimento
de qualquer cláusula ou condição aqui estabe lecida;
II – Comunicar anteci padamente a data e horário da entrega, não sendo aceito
o produto que estiver em desacordo com as especificações constantes deste
Instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamento extraordinários sob o
pretexto de perfeito fun cionamento e conclusão do objeto contratado;
III - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município de
Esplanada - Estado da Bahia cujas reclamações se obriga a atender
prontamente, bem c omo da ciência ao Município de Esplanada - Estado da
Bahia, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar
quando da execução da ata de registro de preços;
IV - Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do Município de Esplanada Estado da Bahia, no tocante ao forneci mento do material, assim como ao
cumprimento das obrigações previstas nesta Ata;
V - Prover todos os meios necessários à garantia do pleno fornecimento,
inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
VI – A falta do material cujo fornecimento i ncumbe ao detentor do preço
registrado, não poderá ser alegado como motivo de força maior para o atraso,
3
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má execução ou inexecução dos serviços objeto deste contrato e não a eximirá
das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e dem ais
condições estabeleci das;
VII – Possibilitar ao Município de Esplanada - Estado da Bahia efetuar vistoria
nas instalações da Contratada a fim de verificar as condições para o
atendimento do objeto registrado;
VIII – Comunicar imediatamente ao Munic ípi o de Esplanada - Estado da Bahia
qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgados
necessários para o recebimento de correspondência;
IX – Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho,
previstas nas norma s reguladoras e pertinentes;
X – Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou,
cabendo-lhe, integralmente, os ônus dec orrentes. Tal fiscali zação dar -se-á
independente da que será exercida pelo Município de Esplanada - Estado da
Bahia;
XI – Indenizar terceiros e/ou o Município de Esplanada - Estado da Bahia
mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por
quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a Contratada adotar todas as
medidas preventivas , com fiel obs ervância às exigências das autoridades
competentes e às dis posições legais vi gentes;
XII – Substituir e/ou reparar o veículos, num prazo máximo de até 24 (vinte e
quatro) horas, sujeitando -se às penalidades cabíveis;
XIII – Manter seus empregados, quando nas dependências do Município de
Esplanada - Estado da Bahia, devidamente identificado com crachá subscrito
pela Detentora do Preço Registrado, no qual constará, no mínimo, sua razão
social e o nome completo do empregado;
XIV – Arcar com as despesas para a entrega do objeto no local indicado;
XV - Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicialmente contratado, servindo como base de cálculo para as alt erações, os
preços unitários cons tantes na proposta vencedora;

4
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XVI – Manter, durante toda vi gência da Ata, todas as condições de habilitação
e qualificação exigi das no Edi tal relati vo a licitação da qual decorreu o
presente ajuste, nos termos do Art. 55, Inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, que
será observado, quando dos pagamentos a Detentora do Preço registrado;
XVII – Solicitar do Município de Esplanada - Estado da Bahia, em tempo hábil,
quaisquer informações ou esclarecimentos que julgar necessário, que p ossam
vir a comprometer a execução do objeto contratual;
XVIII – É vedada a cessão ou transferênc ia no todo ou em parte do objeto do
presente contrato, bem como a subcontratação do serviço, salvo autorização
prévia e por escrito do Município de Esplanada - Estado da Bahi a.
CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR
São responsabilidades do Fornecedor Detentor do Preço Registrado:
I - todo e qualquer dano que causar ao Município de Esplanada - Estado da
Bahia ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos,
empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
à fiscalização ou acompanhamento do Município de Esplanada - Estado da
Bahia;
II - qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrênci a do
fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus
empregados, mesmos nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais,
eximindo o Município de Esplanada - Estado da Bahia de qualquer
solidariedade ou responsabilidade;
III - por quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à Contratada
pela autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de
regulamento a ser observado na execução do contrato, desde que devidas e
pagas, as quais serão reembolsadas ao Munic ípio de Esplanada - Estado da
Bahia, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer
pagamento devido a detentora do preço registrado, o valor correspondente;
Parágrafo Primeiro – A DETENTORA DO PREÇO REG ISTRADO autoriza o
Município de Esplanada - Estado da Bahia a descontar o valor correspondente
aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos
pagamentos
que
lhe forem
devidos, ou da garantia contratual,
independentemente de qualquer procedi mento judicial, assegur ada a prévia
defesa.
5
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Parágrafo Segundo – A ausência ou omissão da fiscalização do Município de
Esplanada - Estado da Bahia não eximirá a DETENTORA DO PREÇO
REGISTRADO das res ponsabilidades previ stas nesta Ata.
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO MUNIC ÍPIO DE ESPLANADA - ESTADO
DA BAHIA
O Município de Esplanada - Estado da Bahi a obri ga -se a:
I - indicar os locais e horários em que deverão ser entregues do objeto.
II - permitir ao pessoal da CONTRATADA, acesso ao local da entrega desde que
observadas as normas de segurança;
III - efetuar os pagamentos devidos nas c ondições estabelecidas nesta ata e no
edital;
IV – Notificar a Contratada de qualquer irregularidade encontrada no
fornecimento do objeto.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO
O Município de Esplanada - Estado da Bahia efetuará o pagamento a
Contratada, através de crédito em conta corrente mantida pela Contratada, até
o 30º (tri gésimo) dia consecutivo contado a partir da data da apresentação da
nota fiscal/fatura di scriminativa acompanhada da Corresponde nte Ordem de
Fornecimento, com o respecti vo ateste da unidade responsável pelo
recebimento, de que o fornecimento foi realizado a contento.
Parágrafo Primeiro – Caso constatada alguma irregularidade nas notas
fiscais/fatura, estas serão devolvidas ao forn ecedor, para as necessárias
correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando -se o
prazo para o pagamento da data da sua reapresentação.
Parágrafo Segundo - Para fazer jus ao pagamento, a Contratada dev erá
apresentar, juntamente com a nota fisc al, prova de regularidade para com a
Fazenda Pública Estadual, prova de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal, prova
de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por
lei, prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do
Trabalho (inciso IV do Art. 27, incluído pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011) e prova de
6
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regularidade para com a Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional – PGFN, referente aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, através de
certidão expedida pela RFB e PGN, na forma do Art. 1, da Portaria MF nº 358, de 5 de setembro
de 2014.
Parágrafo Terceiro - Nenhum pagam ento será efetuado à Contratada,
enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtud e
de penalidade ou i nadimplência contratual.
Parágrafo Quarto - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.
Parágrafo Quinto - Os preços serão fi xos e irreajustáveis, salvo o disposto na
cláusula décima prim eira.
Parágrafo Sext o - No caso de atraso de pagamento, será utilizado, para
atualização do valor mencionado no caput desta Cláusula, o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor - INPC/IBGE do período compreendido entre a data
final do adimplemento e a do efetivo pagamento.
Parágrafo Sétimo – Nenhum pagamento isentará a Contratada das suas
responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do
fornecimento.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇ O
Os preços registrados manter -se-ão inalterados pelo período de vigên cia da
presente Ata, admitida a revisão no c aso de desequilíbri o da equação
econômico-financeira inicial deste Ins trumento.
Parágrafo Primeiro – Os preços registrados que sofrerem revisão não
ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo - se a diferença
percentual apurada entre o valor origi nalmente constante da proposta e
aquele vigente no mercado a época do regi stro.
Parágrafo Segundo – Caso o preço registrado seja superi or a média dos
preços de mercado, o Município de Esplanada - Estado da Bahi a solicitará ao
Fornecedor, mediante correspondência, redução do preço regi strado, de forma
a adequá-lo a definiç ão do parágrafo prim eiro.
Parágrafo Terceiro – Fracassada a negociação com o primeiro colocado o
Município de Esplanada - Estado da Bahia conv ocará as demais empresas com
preços registrados para o lote, se for o caso, ou ainda os fornecedores
classificados, respeitado as condições de fornecimento, os preços e os prazos
do primeiro classificado, para a redução do preço; hipótese em que poderá
7
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ocorrer as alterações na ordem de clas sificação das empresas com preço
registrado.
Parágrafo Quarto – Serão consideráveis compatíveis com os de mercado os
preços registrados que forem iguais ou i nferiores a média daqueles apurados
pelo Município de Es planada - Estado da Bahia.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DO PREÇO REGISTRADO
NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direi to,
nas segui ntes situações:
I – Pelo Município de Esplanada - Estado da Bahia:
a) Quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de
Registro de Preços;
b) Quando o
estabelecido;

Fornecedor

não

assinar

a

Ordem

de

Serviço

no

prazo

c) Quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da ordem de
Serviço decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos
incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93;
d) Em qualquer hipótese de i nexecução tota l ou parcial da Ordem de
Fornecimento decorrente deste Registro;
e) Os preços registrad os se apresentarem superiores aos praticados no
mercado;
b) Por razão de interesse público devidamente demonstradas e justificadas
pelo Município de Es planada - Estado da Bahia.

II – Pelo Fornecedor:
a) Mediante solicitação por escrito, comprovando estar efetivamente
impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços;
b) Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no
art. 78, Incisos XIV, XV e XVI, da Lei 8.666/93.
8
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Parágrafo Primeiro – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o
Fornecedor será i nformado por correspondência com aviso de recebimento, a
qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
Parágrafo Segundo – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o
endereço do fornecedor, a co municação será feita por public ação no Diário
Oficial do Município de Esplanada , por duas vezes consecutivas, considerando se cancelado o preço registrado a parti r da última publicação.
Parágrafo Terceiro – A solicitação do Fornecedor para cancelamento do s
preços registrados poderá não ser aceita pelo Município de Esplanada - Estado
da Bahia, facultando -se a este nesse caso, a aplicação das penalidades
previstas na Ata.
Parágrafo Quart o – Havendo o cancelamento do preço regi strado, cessarão
todas as ativi dades do Fornecedor, relativas ao fornecimento do lote.
Parágrafo Quinto – Caso o Município de Esplanada - Estado da Bahia não se
utilize da prerrogati va de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamen to das faturas, até que o
Fornecedor cumpra integralmente a condi ção contratual exi gida.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS INC IDÊNCIAS F ISCAIS
São obri gações do contratado:
I – Os tributos, emolumentos, contri bui ções fiscais e parafiscais, custos e
despesas que sejam devidos em decorrência direta ou indireta do presente
contrato, serão de responsabilidade do CONTRATADO.
II – O CONTRATADO declara haver levado em conta, na apresentação de sua
proposta os tributos, emolumentos, c ontribuições fiscais e paraf iscais,
encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre a compra de
material, não cabendo quaisquer rei vindicações devidas a erros nessa
avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos
determinados pela autoridade compete nte.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇ ÕES ADMINISTRATIVAS
9
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Pelo atraso injustificado, pela inexecução total ou parcial do objeto pactuado,
conforme o caso, o Contratante poderá aplicar ao FORNECEDOR as seguintes
sanções, garantida a prévia defesa:
I - advertência;
II - multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia, até o máximo de 10%
(dez por cento) sobre o valor da contratação, em decorrência de atraso
injustificado no fornecimento;
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da cont ratação, no caso
de inexecução total ou parcial do mesmo;
IV - declaração de ini doneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 5 (cinc o) anos, garantido o direito prévio da
citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, o fornecedor que:
I - ensejar o retar damento da execução do objeto desta Concorrência;
II - não mantiver a proposta, injustificadamente;
III - comportar-se de modo inidôneo;
IV - fizer declaração falsa;
V - cometer fraude fis cal;
VI - falhar ou fraudar no fornecimento do objeto.
Parágrafo Segundo - A penalidade de declaração de inidonei dade poderá ser
proposta caso:
a) descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que
desses fatos resultem prejuízos ao Município de Esplanada - Estado da Bahia;

10
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b) sofrer condenação defi nitiva por práti ca de fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos, ou deixar de c umprir suas obri gações fiscais ou
parafiscais;
c) tiver praticado atos ilícitos visando frus trar os objeti vos da li citação.
Parágrafo terceiro – A falta do objeto nã o poderá ser alegada c omo motivo de
força maior e não exi mirá a Detentora do Preço Registrado das penalidades a
que esta sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas neste
Contrato.
CLÁSULA DÉCIMA QUINTA - DOS ILÍCITOS PENAIS
As infrações pe nais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo
judicial na forma legalmente prevista, s em prejuízo das demais cominações
aplicáveis.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes da contratação do objeto desta lici tação correrão à
conta dos recursos consignados no orçamento do Município de Esplanada Estado da Bahia para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata
de Registro de Preços, a cargo do órgão contratante, tomadas as cautelas de
realização de e mpenho prévio a cada nec essidade de compra, cujos programas
de trabalho e elementos de despesas específicos constarão na respectiva Nota
de Empenho.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As partes ficam, ainda, adstri tas às seguintes disposiçõe s:
I - Todas as alteraç ões que se fizerem necessárias serão registradas por
intermédio de
lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços;
II - Integram a es ta Ata, o Edital do Pregão nº 020/2020 e seus anexos e as
propostas das empresas classificadas para cada grupo, por lote;
III - É vedado caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer
operação financeira, sem prévia e expressa autorização do Município de
Esplanada - Estado da Bahia;
11
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
O foro designado para julgamento de quaisquer questões judici ais resultantes
deste edital será o da Comarca de Esplanada /BA.
E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, em
duas vias de igual teor e forma, na presenç a de duas testemu nhas.
Esplanada, 07 de agosto de 2020

____________________________________
MUNICÍPIO DE ESPL ANADA
ESTADO DA BAHIA

___________________________________________________
OLIVEIRA SILVA COMÉRCIO DE FRIOS EIRELI
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:
___________________________________
Nome:
RG:

_ _________________________________
Nome:
RG:

12
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MUNICÍPIO DE ESPL ANADA
ESTADO DA BAHIA
DOCUMENTO 1
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2020-PPRP.
Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 020/2020PPRP, celebrada entre o Município de Esplanada - Estado da Bahia e a Empresa
cujos preços estão a seguir registrados por ite m, em face da realização d o
Pregão nº 020/2020 .
LOTE 01 – CESTAS BÁSICAS TIPO 1

ITEM

01

02

03

04

05

ESPECIFICAÇÃO
Açúcar - cristal, embalagem plástica, contendo 1 kg. Ingredientes:
sacarose. Não contém glúten. Informação Nutricional porção de
5g: Valor calórico 0 kcal, Carboidratos 5g, Proteínas 0g,Gorduras
totais 0g, Gorduras saturadas 0g, Gordura Trans 0g, Fibra
alimentar 0g, Cálcio 0mg, Ferro 0mg, Sódio 0mg. Com dados de
identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.
Adoçante - líquido, embalagem em frasco, contendo 200 ml.
Ingredientes: água, sorbitol, edulcorantes artificiais: ciclamato de
sódio e sacarina sódica, conservante benzoato de sódio. Não
contém glúten. Informação Nutricional porção de 1g: Valor calórico
5kcal, Carboidratos 1.2g, Proteínas 0g, Gorduras totais 0g,
Gorduras saturadas 0g, Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 0g,
Cálcio 0mg, Ferro 0mg, Sódio 0mg. Com dados de identificação do
produto, marca do fabricante e prazo de validade.
Arroz - tipo fino, branco, embalagem em pacote contendo 1 kg.
Ingredientes: arroz, tipo 1, não contém glúten. Informação
Nutricional porção de 50g: Valor calórico 171kcal, Carboidratos
39g Proteínas 3.7g, Gorduras totais 0g Gorduras saturadas 0g,
Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 8g, Cálcio 0mg, Ferro 0mg, Sódio
0mg. Com dados de identificação do produto, marca do fabricante e
prazo de validade.
Biscoito salgado - do tipo cream cracker, contendo 400 g,
embalagem duplicada 3 em 1. Ingredientes: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, margarina,
extrato de malte, açúcar, amido, sal, soro de leite em pó, fermento
biológico, estabilizante lecitina de soja e aromatizante. contém
glúten. Informação Nutricional porção de 30g: Valor calórico
135kcal, Carboidratos 20g, Proteínas 2.6g, Gorduras totais 4.8g,
Gorduras saturadas 1.7g, Gordura Trans 0g, Fibra alimentar .6g,
Cálcio 8mg, Ferro 1.4mg, Sódio 170mg. Com dados de identificação
do produto, marca do fabricante e prazo de validade.
Café - em pó torrado e moído, não contém glúten. Informação

UNID

VALOR
POR
ITEM

KG

R$ 2,68

UNID

R$ 18,20

KG

R$ 4,55

PCT

R$ 3,49

PCT

R$ 3,94
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06

07

08

09

10

11

12

Nutricional porção 49g: Valor calórico 3kcal, carboidrato 0g,
gordura Trans 0g, gorduras totais 0g, cálcio 0mg, ferro 0mg, sódio
0mg. Embalagem contendo 250g. Com dados de identificação do
produto, marca do fabricante e prazo de validade.
Carne bovina tipo charque - embalagem em filme pvc
transparente ou saco plástico transparente, contendo identificação
do produto, marca do fabricante, prazo de validade, marcas e
carimbos oficiais, de acordo com as portarias do ministério da
agricultura, dipoa n. 304 de 22/04/96 e n. 145 de 22/04/98, da
resolução da ANVISA n. 105 de 19/05/99.
Extrato de tomate concentrado - com as seguintes
características: produto resultante da concentração da polpa de
tomate por processo tecnológico; preparado com tomates maduros
selecionados, açúcar e sal, não contém conservadores, não contém
glúten, fonte de vitamina A, E e fibras, isento de sujidades e
fermentação – lata de 340g. Validade mínima de 12 meses contados
a partir do recebimento do produto; demais condições de acordo
com as normas de saúde/sanitárias vigentes (ANVISA, SIF e
outras).
Farinha - de mandioca, embalagem contendo 1 kg. Ingredientes:
farinha de mandioca. Não contém glúten. Informação Nutricional
porção de 50g: Valor calórico 180 kcal, Carboidratos 43g,
Proteínas 9g, Gorduras totais 0g, Gorduras saturadas 0g, Gordura
Trans 0g, Fibra alimentar 9g, Cálcio 30mg, Ferro 1.55mg, Sódio
15mg. Com dados de identificação do produto, marca do fabricante
e prazo de validade.
Feijão - Tipo carioca, embalagem em pacote contendo 1 Kg.
Ingredientes: feijão carioca tipo 1. Não contém glúten. Informação
Nutricional porção de 30g: Valor calórico 100 kcal, Carboidratos
16g, Proteínas 7g, Gorduras totais 0g, Gorduras saturadas 0g,
Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 8g, Cálcio 31mg, Ferro 2mg,
Sódio 0mg. Com dados de identificação do produto, marca do
fabricante e prazo de validade.
Leite em pó - em pó, integral, unidade de fornecimento: pacote
com 400g, Ingredientes: leite integral, vitaminas (c, a e d) e
pirofosfato férrico. Não contém glúten. Informação Nutricional
porção de 26g: Valor calórico 130 kcal, Carboidratos 9.9g,
Proteínas 6.8g, Gorduras totais 7.1g, Gorduras saturadas 4.6g,
Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 0g, Cálcio 263mg, Ferro 3.4mg,
Sódio 92m. Com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso liquida.
Linguiça - defumada; calabresa; preparada com carne suína não
mista, toucinho e condimentos; ótimo sabor; com aspecto normal,
firme, sem umidade, não pegajosa; isenta de sujidades, parasitas e
larvas; mantida em temperatura e refrigeração adequada;
acondicionada em saco de polietileno.
Macarrão - tipo espaguete e parafuso, embalagem contendo 500g.
Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
(vitamina b9), ovos, corantes naturais urucum e cúrcuma. Contém
glúten. Informação Nutricional porção de 80g: Valor calórico
212kca, Carboidratos 45g, Proteínas 6g, Gorduras totais 8g,

KG

R$ 33,37

PCT

R$ 1,52

KG

R$ 2,88

KG

R$ 7,58

PCT

R$ 11,83

KG

R$ 15,17

PCT

R$ 2,58
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13

14

15

16

Gorduras saturadas 0g, Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 1g,
Cálcio 0mg, Ferro 0mg, Sódio 0mg. Com dados de identificação do
produto, marca do fabricante e prazo de validade.
Margarina - comum, com sal, embalagem em pote plástico
contendo 500g. Ingredientes: óleos vegetais líquidos e
interesterificados, água, sal (2,5%), leite em pó desnatado e/ou
soro de leite em pó, vitamina a (1500 ui/100g), estabilizantes:
mono e diglicerideios, lecitina de soja e esteres de poliglicerol,
conservadores: sorbato de potassio e/ou benzoato de sódio, aroma
idêntico ao natural de manteiga, acidulante acido lático,
antioxidantes: edta-calcico dissodico, bht e acido cítrico, corante UNID
natural de urucum e cúrcuma ou idêntico ao natural beta caroteno.
não contem glúten. Informação Nutricional porção de 10g: Valor
calórico 59 kcal, Carboidratos 0g, Proteínas 0g, Gorduras totais
6.5g, Gorduras saturadas 2g, Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 0g,
Cálcio 0mg, Ferro 0mg, Sódio 100mg. Com dados de identificação
do produto, marca do fabricante e prazo de validade.
Massa de cuscuz - tipo flocão, pacote contendo 500 g.
Ingredientes: farinha de milho flocada. Não contém glúten.
Informação Nutricional porção de 40g: Valor calórico 140 kcal,
Carboidratos 32g, Proteínas 3g, Gorduras totais 0g, Gorduras
PCT
saturadas 0g, Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 8g, Cálcio 0mg,
Ferro 0mg, Sódio 0mg. Com dados de identificação do produto,
marca do fabricante e prazo de validade.
Óleo - de soja, embalagem pet contendo 900 ml. Ingredientes: óleo
de soja e antioxidantes tbhq e acido cítrico. Não contem glúten.
Informação Nutricional porção de 13g: Valor calórico 108 kcal,
Carboidratos 0g, Proteínas 12g, Gorduras totais 2g, Gorduras LATA
saturadas 0g, Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 0g, Cálcio 0mg,
Ferro 0mg, Sódio 0mg. Com dados de identificação do produto,
marca do fabricante e prazo de validade.
Sal refinado - iodado, com granulação uniforme e com cristais
brancos, com no mínimo de 98,5% de cloreto de sódio e com
PCT
dosagem de sais de iodo de no mínimo 10mg e máximo de 15mg de
iodo por quilo embalagem1kg.
EMPRESA : OLIVEIRA SILVA COMÉRC IO DE FRIOS EIRELI
CNPJ: 15.315.067/0001-92
ENDEREÇO: LOTEAMENTO JARDIM AMERICA, S/N°, LOTE 04 A 20,
17, ENTRONCAMENTO, JAGUAQUARA – BAHIA .

R$ 4,70

R$ 1,52

R$ 5,61

R$ 0,76

QUADRAS

LOTE 02 – CESTAS BÁSICAS TIPO 2

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UNID

VALOR
POR
ITEM

01

Açúcar - cristal, embalagem plástica, contendo 1 kg. Ingredientes:
sacarose. Não contém glúten. Informação Nutricional porção de
5g: Valor calórico 0k cal, Carboidratos 5g, Proteínas 0g, Gorduras

KG

R$ 2,31
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02

03

04

05

06

07

08

totais 0g, Gorduras saturadas 0g, Gordura Trans 0g, Fibra
alimentar 0g, Cálcio 0mg, Ferro 0mg, Sódio 0mg. Com dados de
identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.
Arroz - tipo fino, branco, embalagem em pacote contendo 1 kg.
Ingredientes: arroz, tipo 1, não contém glúten. Informação
Nutricional porção de 50g: Valor calórico 171 kcal, Carboidratos
39g, Proteínas 3.7g, Gorduras totais 0g, Gorduras saturadas 0g,
Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 8g, Cálcio 0mg, Ferro 0mg,
Sódio 0mg. Com dados de identificação do produto, marca do
fabricante e prazo de validade.
Biscoito salgado - do tipo cream cracker, contendo 400 g,
embalagem duplicada 3 em 1. Ingredientes: farinha de trigo
enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, margarina,
extrato de malte, açúcar, amido, sal, soro de leite em pó, fermento
biológico, estabilizante lecitina de soja e aromatizante. Contém
glúten. Informação Nutricional porção de 30g: Valor calórico 135
kcal, Carboidratos 20g, Proteínas 2.6g, Gorduras totais 4.8g,
Gorduras saturadas 1.7g, Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 6g,
Cálcio 8mg, Ferro 1.4mg, Sódio 170mg. Com dados de identificação
do produto, marca do fabricante e prazo de validade.
Café - em pó torrado e moído, não contém glúten. Informação
Nutricional porção 49g: Valor calórico 3 kcal, carboidrato 0g,
gordura Trans 0g, gorduras totais 0g, cálcio 0mg, ferro 0mg, sódio
0mg. Embalagem contendo 250g. Com dados de identificação do
produto, marca do fabricante e prazo de validade.
Massa de cuscuz - tipo flocão, pacote contendo 500 g.
Ingredientes: farinha de milho flocada. Não contém glúten.
Informação Nutricional porção de 40g: Valor calórico 140 kcal,
Carboidratos 32g, Proteínas 3g, Gorduras totais 0g, Gorduras
saturadas 0g, Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 8g, Cálcio 0mg,
Ferro 0mg, Sódio 0mg. Com dados de identificação do produto,
marca do fabricante e prazo de validade.
Feijão - Tipo carioca, embalagem em pacote contendo 1 Kg.
Ingredientes: feijão carioca tipo 1. Não contém glúten. Informação
Nutricional porção de 30g: Valor calórico 100 kcal, Carboidratos
16 g, Proteínas 7g, Gorduras totais 0g, Gorduras saturadas 0g,
Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 8g, Cálcio 31 mg, Ferro 2mg,
Sódio 0mg. Com dados de identificação do produto, marca do
fabricante e prazo de validade.
Leite em pó - em pó, integral, unidade de fornecimento: pacote
com 400g, Ingredientes: leite integral, vitaminas (c, a e d) e
pirofosfato férrico. Não contém glúten. Informação Nutricional
porção de 26g: Valor calórico 130 kcal, Carboidratos 9.9g,
Proteínas 6.8g, Gorduras totais 7.1g, Gorduras saturadas 4.6g,
Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 0g, Cálcio 263mg, Ferro 3.4mg,
Sódio 92m. Com dados de identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso liquida.
Macarrão - tipo espaguete e parafuso, embalagem contendo 500g.
Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,
(vitamina b9), ovos, corantes naturais urucum e cúrcuma. Contém
glúten. Informação Nutricional porção de 80g: Valor calórico

KG

R$ 3,65

PCT

R$ 2,80

PCT

R$ 3,16

PCT

R$ 1,22

KG

R$ 6,08

PCT

R$ 9,49

PCT

R$ 2,07
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212 kcal, Carboidratos 45 g, Proteínas 6g Gorduras totais 8g,
Gorduras saturadas 0g, Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 1g,
Cálcio 0mg, Ferro 0mg, Sódio 0mg. Com dados de identificação do
produto, marca do fabricante e prazo de validade.
Óleo - de soja, embalagem pet contendo 900 ml. Ingredientes: óleo
de soja e antioxidantes tbhq e acido cítrico. Não contem glúten.
Informação Nutricional porção de 13g: Valor calórico 108 kcal,
Carboidratos 0g, Proteínas 12g, Gorduras totais 2g, Gorduras
09
UN
saturadas 0g, Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 0g, Cálcio 0mg,
Ferro 0mg, Sódio 0mg. Com dados de identificação do produto,
marca do fabricante e prazo de validade.
Farinha - de mandioca, embalagem contendo 1 kg. Ingredientes:
farinha de mandioca. Não contém glúten. Informação Nutricional
porção de 50g: Valor calórico 180 kcal, Carboidratos 43g,
Proteínas 9g, Gorduras totais 0g, Gorduras saturadas 0g, Gordura
10
KG
Trans 0g, Fibra alimentar 9g, Cálcio 30mg, Ferro 1.55 mg, Sódio
15mg. Com dados de identificação do produto, marca do fabricante
e prazo de validade.
Margarina - comum, com sal, embalagem em pote plástico
contendo 500g. . Ingredientes: óleos vegetais líquidos e
interesterificados, água, sal (2,5%), leite em pó desnatado e/ou
soro de leite em po, vitamina a (1500 ui/100g), estabilizantes:
mono e diglicerídios, lecitina de soja e esteres de poliglicerol,
conservadores: sorbato de potássio e/ou benzoato de sódio, aroma
idêntico ao natural de manteiga, acidulante acido lático,
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antioxidantes: edta-calcico dissódico, bht e acido cítrico, corante
natural de urucum e cúrcuma ou idêntico ao natural beta caroteno.
Não contem glúten. Informação Nutricional porção de 10g: Valor
calórico 59 kcal, Carboidratos 0g, Proteínas 0g, Gorduras totais
6.5g, Gorduras saturadas 2g, Gordura Trans 0g, Fibra alimentar 0g,
Cálcio 0mg, Ferro 0mg, Sódio 100mg. Com dados de identificação
do produto, marca do fabricante e prazo de validade.
EMPRESA : OLIVEIRA SILVA COMÉRCIO DE FRIOS EI RELI
CNPJ: 15.315.067/0001-92
ENDEREÇO: LOTEAMENTO JARDIM AMERICA, S/N°, LOTE 04 A 20,
17, ENTRONCAMENTO, JAGUAQUARA – BAHIA .

R$ 4,50

R$ 2,31

R$ 3,78

QUADRAS

Esplanada, 10 de agosto de 2020
______________________________________
FRANCISCO DA CRUZ
MUNICÍPIO DE ESPL ANADA - ESTADO DA BAHIA

______________________________________
OLIVEIRA SILVA COMÉRCIO DE FRIOS EIRELI
FORNECEDOR/CONTRATADA
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