ESTADO DA BAHIA
PREFEITURAMUNICIPAL DE PALMEIRAS
Praça Dr. José Gonçalves, 11 – Palmeiras – Bahia
CNPJ: 13.922.638/0001-21

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 009/2021PE
I - REGÊNCIA LEGAL: A presente Licitação reger-se- á pelo Decreto 10.024/2019, Lei 10.520, de 17 de julho
de 2002, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores autorizações, Lei Complementar n°
123/2006, de 14 de dezembro de 2006, Leis Complementares.
II- ÓRGÃO SOLICITANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS; SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
III- PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 088/2021
IV- OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresas com o Sistema de Registro de Preços para contratações
futuras e eventual aquisição de Material de Construção e Elétrico, para atender demanda das diversas Secretarias
e Fundos Municipal da Prefeitura de Palmeiras – BA.

Com Reserva de LOTE para Participação Exclusiva de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
Microempreendedor Individual.
V- DISPONIBILIDADE DO EDITAL:
www.licitacoes-e.com.br e https://www.palmeiras.ba.gov.br/Site/Editais

VI- DATA, HORÁRIO e LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: Data: 19/05/2021. Horário: 10:00
(horário de Brasília). Local: endereço eletrônico https:// www.licitacoes-e.com.br.
Data: 19/05/2021

Horário: 10:00h

Pregoeira: Sirleide Ribeiro da Conceição
OUTRAS INFORMAÇÕES: devido a pandemia do novo COVID, todas as informações serão através do email: licita.palmeiras@hotmail.com.
VII - PUBLICAÇÕES: - Mural da Prefeitura Municipal de Palmeiras Bahia em 05/05/2021 - Diário Oficial do
Município, Diário Oficial da União em 06/05/2021. www.licitacoes-e.com.br
Palmeiras/BA, 03 de maio de 2021
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURAMUNICIPAL DE PALMEIRAS
Praça Dr. José Gonçalves, 11 – Palmeiras – Bahia
CNPJ: 13.922.638/0001-21

EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2021
Processo Anual nº 013/2021
ID Nº 870289
Processo Administrativo n° 088/2021
I - DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: a partir do dia 07/05/2021, às 09:00 horas;
ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: 19/05/2021, às 09:00 horas;
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: 19/05/2021, às 10:00 horas.
II - ENDEREÇO ELETRÔNICO
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública online, conduzido por servidor público denominado PREGOEIRO,
por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – Internet, através do endereço eletrônico
http://www.licitacoes-e.com.br constante do site do Banco do Brasil S/A, gestor do sistema.
III - ENDEREÇO, DO CERTAME:
A sessão pública deste Pregão Eletrônico será aberta por comando da Pregoeira com a utilização de uma chave de
acesso e senha, no Endereço eletrônico www.licitacoes- e.com.br.
IV - OBJETO DA LICITAÇÃO:

Constituem objeto e a contratação de empresas com o Sistema de Registro de Preços para contratações futuras
e eventual aquisição de Material de Construção e Elétrico, para atender demanda das diversas Secretarias e
Fundos Municipal da Prefeitura de Palmeiras – BA.

Com Reserva de LOTE para Participação Exclusiva de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
Microempreendedor Individual.
VII–CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Menor preço por global por lote.
VIII–PRAZOS E LOCAL DE EXECUÇÃO:
Vigência do Contrato: até 31/12/2021.
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses.
Local de execução: No município de Palmeiras-BA, conforme ordem de serviço.
IX– ANEXOS:
Anexo I – Termo de Referência; Anexo II - Modelo de Proposta de Preços e composições; Anexo III – Declaração
Única; Anexo IV- Minuta do Contrato.
Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública, observarão obrigatoriamente o
HORÁRIO DA BAHIA e serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
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EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 009/2021PE
ID Nº 870289
Processo Licitatório Anual: 013/2021
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
1. PREÂMBULO
1.1 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS, pessoa jurídica de direito Público, sito na Praça José

Gonçalves, nº 11, Centro Palmeiras-Bahia, por intermédio da PREGOEIRA OFICIAL, e Equipe de Apoio,
tornam público que, conforme autorização contida no Processo Administrativo vinculado ao Pregão
Eletrônico SRP Nº 009/2021PE –, realizará licitação na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA,
do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE.
A Presente licitação reger-se- á pelo Decreto 10.024/2019, pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002,
Lei Complementar nº 123/06, com as alterações promovidas pela Lei Complementar 147/2014 e
subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Federal 10.024/19 e pelas
condições previstas neste Edital e seus anexos, mediante as seguintes condições.
Editais disponíveis nos sites: www.licitacoes-e.com.br e https://www.palmeiras.ba.gov.br/Site/Editais
Recebimento das propostas: das 09:00 horas do dia 07/05/2021 às 09:00min do dia 19/05/2021
Início da sessão pública: 10:00 horas do dia 19/05/2021 (HORÁRIO DE BRASILIA)
2. – OBJETO
2.1. A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresas com o Sistema de Registro de Preços para
contratações futuras e eventual aquisição de Material de Construção e Elétrico, para atender demanda das
diversas Secretarias e Fundos Municipal da Prefeitura de Palmeiras – BA. De acordo com as descrições e quantidades
estimadas contidas no Anexo I.
2.2. A Licitante Vencedora deverá cumprir rigorosamente as exigências do edital e do Contrato.

Com Reserva de LOTE para Participação Exclusiva de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
Microempreendedor Individual.
3- DEFINIÇÕES:
O critério de julgamento adotado será o menor preço global por lote, observadas as exigências contidas neste edital e seus
anexos quanto às especificações do objeto.
Sistema de Registro de Preço – SRP: O conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de
serviços e aquisição de bens, para contratações futuras (inciso I do parágrafo único do Art. 2° do Decreto n° 2.184/2011);

3.2. Ata de Registro de Preço: O documento vinculativo, obrigacional, com características de compromisso para futura
contratação, onde se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições e serem praticadas, conforme as
disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas.
3.3. Órgão Gerenciador: Órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos
do certame para registro de preço e gerenciamento.
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3.3.1. Fica esclarecido que o Setor de Compras ficara responsável por ordens de fornecimento, bem como conferencia de Notas
Fiscais.

4- DA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES
Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias
úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no email
licita.palmeiras@hotmail.com. As informações e/ou esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro através do site
www.licitacoes-e.com.br, ficando todos os Licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações prestadas
pelo Pregoeira.
5 - DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME:
5.1. A sessão pública deste Pregão Eletrônico será aberta por comando da Pregoeira com a utilização de uma chave
de acesso e senha, no endereço eletrônico, data e horário abaixo discriminados: Endereço eletrônico www.licitacoese.com.br - Pregão Eletrônico nº 009/2021 DATA: 19/05/2021 (dezessete de maio de dois mil e vinte e um) HORÁRIO:
10:00 (dez horas), (horário de Brasília).
5.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data
marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço
eletrônico, salvo comunicação da Pregoeira em sentido contrário
6– DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO
6.1- Serão admitidos a participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste
instrumento e nos seus anexos, que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, e que tenham
realizado seu credenciamento como usuário junto ao Banco do Brasil, para a obtenção de chave de identificação ou
senha individual.
6..2 - Poderão participar deste Pregão, os interessados que tenham ramo de atividade compatível com o objeto licitado
e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação e requisitos mínimos de classificação das
propostas, constante deste Edital e seus Anexos.
6.3 Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO o Licitante deverá manifestar, em campo próprio do
Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta de preços está em
conformidade com as exigências do instrumento convocatório, bem como a descritiva técnica constante do Termo de
Referência no Anexo II do presente Edital.
6.4-Não poderão participar da licitação empresas que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a
Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido publicado no
Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo Órgão que o praticou.
6.5 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e para o
Microempreendedor Individual-MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
6.6 Em atendimento ao artigo 48, I, da Lei Complementar nº 123/2006, os LOTES 02, 04, 06 e 21 é de participação
exclusiva de microempresas e/ou empresas de pequeno porte (ME/EPP).
6.7 Regras acerca da participação de matriz e filial:
a)

Se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz

b) Se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles que a legislação permita
ou exija a emissão apenas em nome da matriz;
c) A comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, poderá ser feita em nome da matriz ou da filial;
d) Se a licitante participar do certame apresentando os documentos de habilitação da matriz e desejar executar o
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contrato pela filial, ou vice-versa, deverá fazer prova, por ocasião da assinatura do contrato, da regularidade do
estabelecimento que executará o objeto licitado, a qual deverá ser mantida durante todo o curso da avença.
7– DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO
7.1 Para participar da licitação, a Empresa deve efetuar seu CREDENCIAMENTO junto ao provedor do sistema que
implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes a este Pregão.
7.2 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade
responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que
por terceiros.
7.3 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para
imediato bloqueio de acesso.
7.4 O licitante é responsável pelo ônus decorrentes da perda de negócio, resultante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pela Pregoeira ou pelo sistema, ainda que ocorra sua desconexão.
7.5 Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema
eletrônico, relativo às seguintes declarações.
7.6 Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
7.7 Assinalar do campo “não” apenas produzirá o efeito da licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto
na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte.
7.8
Independente dos termos firmados no sistema eletrônico do pregão, é imprescindível que o licitante
arrematante apresente todas as declarações exigidas no edital sob pena de desclassificação/inabilitação.
8-

DAS PROPOSTA DE PREÇOS

A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da Licitante e subsequente
encaminhamento da proposta de preços com valor total de cada item a ser cotado, a partir da data da liberação do
Edital no site www.licitacoes-e.com.br, 07/05/2021 até o horário limite de início da Sessão Pública, ou seja, até às
09h00mm do dia 19/05/2021, horário Brasília, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, quando, então, encerrarse-á, automaticamente, a fase de recebimento da proposta de preços. Durante este período a Licitante poderá incluir
ou excluir proposta de preços.
8.1.1. Fica vedado ao Licitante qualquer tipo de identificação quando do registro de sua proposta de preços, planilha ou
outros Anexos exigidos neste Edital, sob pena de desclassificação do certame pela Pregoeira.
8.2. A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico,
assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances inseridos em sessão pública.
8.3 A licitante que se enquadrar no que estabelece a Lei Complementar n.º 123/2006 e 147/2014, deverá declarar que
atende os requisitos do art. 3º, no ato de envio de sua proposta, em campo próprio do Sistema, para fazer jus aos
benefícios previstos na referida Lei.
8.4. Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão
Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer
mensagem emitida pelo Sistema ou de sua desconexão.
8.5. O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. E em caso de discordância
existente entre as especificações deste objeto descritas
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8.5.1 Serão desconsiderados os documentos apresentados em fotocópia que não foram autenticados em Cartório, ou
por servidor legal do órgão público.
8.6 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente inseridos no sistema;
8.7 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que
somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
8.8 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão
disponibilizados para avaliação da Pregoeira e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
8.9 No preenchimento da proposta eletrônica o licitante deverá, obrigatoriamente, mencionar, no campo
“INFORMAÇÕES ADICIONAIS”, VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA TANTO NESSE CAMPO COMO NA
PROPOSTA DE PREÇOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, o valor global do Lote.
8.10 O não preenchimento do campo referido no item anterior, implicará na desclassificação da licitante, face a ausência
de informação suficiente para classificação da proposta.
8.11 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.
8.12 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
8.13 A partir do horário previsto no PREÂMBULO para início da sessão pública do pregão eletrônico, terá lugar a
divulgação das propostas de preços recebidas e em perfeita consonância com as especificações e condições
estabelecidas no edital, as quais serão classificadas para a etapa de lances.
8.14 Serão consideradas irregulares e desclassificadas de logo as propostas que não contiverem informação que
permita a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto proposto; contiverem emenda, rasura ou entrelinha, de forma
a não permitir a sua compreensão; apresentarem o prazo de validade da proposta inferior ao estabelecido;
apresentarem prazo de entrega ou de execução superior ao estabelecido; apresentarem prazo de garantia inferior ao
estabelecido.
8.15 Iniciada a sessão pública do pregão eletrônico, não cabe desistência da proposta.
8.16 Sempre que houver interrupção da sessão do pregão, os licitantes deverão ser notificados do dia e hora em que
a sessão terá continuidade.
9

- DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

9.1 Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, sendo imediatamente informado do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
9.2 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos
estabelecidas no edital.
9.3 O sistema eletrônico rejeitará automaticamente os lances em valores superiores aos anteriormente apresentados
pelo mesmo licitante.
9.3.1 Não serão registrados, para o mesmo item, 02 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado primeiro.
9.3.2 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a cinco(05) segundos e o intervalo
entre lances não poderá ser inferior a 05 (cinco) segundos.
9.4 Será adotado para o envio de lances no Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preço o modo de disputa
“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e fechados.
9.5 A etapa de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
9.6 Encerrado o prazo previsto descrito no item 9.5, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances
e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente
encerrada.
9.7 Encerrado o prazo de que trata o item 9.6, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor
mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
9.8 Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o item 9.7, os autores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco
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minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
9.9 Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 9.5, 9.6 e 9.7, o sistema ordenará os lances em ordem crescente
de vantajosidade.
9.10 Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos 9.7, haverá o reinício da etapa fechada para que os
demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
9.11 Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para
habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa
fechada, nos termos do disposto no item 9.7.
9.12 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance.
9.13 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da primeira
oferta quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
9.13.1 Serão desclassificadas as propostas que consignem 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.
9.14 Havendo apenas uma oferta, esta poderá ser aceita, desde que atenda todas as condições deste Edital e seu
preço seja compatível com o valor estimado para a contratação e dentro da realidade do mercado.
9.15 A PREGOEIRA anunciará, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando
for o caso, após a negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor, a proposta que, em consonância
com as especificações contidas neste edital, apresentou o menor preço.
9.16 Em caso de empate, real ou ficto, será assegurada, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei complementar nº 123/06,
a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado
e favorecido, nos termos que se seguem:
9.16.1 Entendem-se por empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada, e empate real
as que sejam iguais.
9.16.2 Em qualquer das hipóteses de empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela de menor valor, exequível, considerada vencedora do certame,
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
9.16.3 Nesta hipótese, o direito a ofertar proposta de preço inferior deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco)
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
9.16.4 Se a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer o direito, ou se sua oferta
não for aceita, ou se for inabilitada, será concedido idêntico direito à microempresa ou empresa de pequeno porte
subsequente em situação de empate, se houver, na ordem classificatória, até a apuração de uma proposta que atenda
às condições estabelecidas neste edital.
9.16.5 No caso de as microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem preços iguais, será considerado
como melhor classificado, aquela que registrou seu preço primeiro no sistema.
9.16.6 O disposto neste item 9.13 somente se aplica quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.
9.16.7 Ocorrendo empate de propostas formuladas por licitantes que não detenham a condição de microempresa ou
de empresa de pequeno porte, será observado o disposto na Lei, procedendo-se, sucessivamente a convocação na
respectiva ordem de classificação dos licitantes, vedado qualquer outro critério.
9.16.7.1 Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances equivalentes não serão
considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das propostas pelos licitantes é utilizada como um dos critérios
desclassificação.
9.17 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou lance subsequente,
e, assim sucessivamente, na ordem desclassificação.
9.18 Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
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continuidade da mesma.
9.19 A PREGOEIRA poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou
o lance mais vantajoso, como fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas
das previstas neste Edital.
9.20 Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar
com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9.21 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
10

DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS:

10.1
Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar, as
condições que estão no objeto devem estar detalhadas no tópico referente, a adequação ao objeto e a compatibilidade
do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos
10.2
A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 24hs (vinte e quatro horas), sob pena de não aceitação da
proposta.
10.3
O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e justificada do licitante,
formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira.
10.4
Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que contenham as
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for
o caso, por outro meio e prazo indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob
pena de não aceitação da proposta.
10.5
Apresentar catálogo ou folder do fabricante dos produtos, contendo, especificações técnicas, o Prazo de
Garantia contra defeitos de fabricação dos produtos cotados;
10.6
Nos catálogos apresentados deverão estar destacados, através de caneta marca-texto ou produto similar, as
características dos produtos que são solicitados no edital, visando agilidade à comparação entre os produtos ofertados
pelo licitante e os licitados pela administração;
10.7
Comprovante de certificação do INMETRO para os produtos referentes aos itens que foi julgada vencedora,
exceto para os produtos isentos desta certificação, identificando a qual item do edital se refere à certificação.
10.8
Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou lance subsequente,
e, assim sucessivamente, na ordem desclassificação.
10.9
A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou
o lance mais vantajoso, como fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas
das previstas neste Edital.
10.10
Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar
com o licitante para que seja obtido preço melhor.
10.11
A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
10.12
A proposta escrita deverá contemplar a planilha, com os respectivos valores readequados ao valor ofertado
e registrado de menor lance. (ANEXOII)
11.

DA HABILITAÇÃO

11.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em
primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de participação.
11.2 Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para
fins de habilitação:
11.2
a)

HABILITAÇÃOJURÍDICA:
Registro comercial, no caso de empresa individual;
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b)
Ato constitutivo, estatuto social publicado de acordo com a Lei Federal n° 6.404/76 ou contrato socialem vigor
e alterações, devidamente registrado e consolidado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
c)
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.
d)
Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
e)
Documento de identificação ou outro equivalente do sócio administrador da empresa.
11.3
a)

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica(CNPJ);

b)
Prova de regularidade com as Fazendas Federal (conjunta com a Dívida ativa da União e INSS), Estadual e
Municipal da sede da licitante;
c)
Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação de
Certificado de Regularidade de Situação/CRF;
d)
Prova de regularidade com a Justiça Trabalhista, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), em conformidade com a Lei Federal nº 12.440/2011.
11.3.1 Para efeito da validade das certidões de regularidade fiscal, se outro prazo não constar da lei ou do próprio
documento, será considerado o lapso de 30 (trinta) dias entre a data de sua expedição e a data da realização da
licitação.
11.3.2 É vedado o envio de Cadastro no SICAF para comprovação da Regularidade Fiscal. Deverão ser
encaminhadas as referidas certidões para que os códigos sejam cadastrados no SIGA.
11.4

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

11.4.1 Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante válida à data do
certame. Caso o documento não consigne prazo de validade, será considerada válida a certidão com data de expedição
ou revalidação dos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data da realização da licitação.

11.4.2.Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados
na forma da lei, devidamente lançados no Livro Diário registrado na Junta Comercial do domicílio ou sede da
Empresa, que comprovem a situação financeira desta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da
data da apresentação da proposta. O licitante apresentará, conforme o caso, publicação do Balanço ou cópia
reprográfica das páginas do Livro Diário onde foram transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultado,
com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial, obrigatoriamente
assinado pelo Dirigente/Sócio qualificado para tanto e Contador.
11.4.3.Conforme orientação do TCU, declaração firmada pelo contador do licitante e Dirigente/Sócio, com
firma reconhecida das partes, preferencialmente em papel timbrado da empresa, atestando que os dados
referentes à apresentação dos cálculos correspondentes aos índices abaixo especificados, foram extraídos
do balanço apresentado (último exercício social já exigível), não sendo admitida a apresentação de fórmulas
diversas das abaixo indicadas (documento a ser apresentado no invólucro habilitação):
11.4.4. Será considerado qualificado econômico e financeiramente o licitante que apresentar Índices de
Liquidez Geral (ILG) e Índice de Endividamento Total (IET), devidamente calculados em folha anexa ao
Balanço e Demonstrações, assinada pelo contador responsável pela empresa. O Índice de Liquidez
Geral (ILG) deverá ser igual ou maior que 1,0 (UM ), obtido pelo quociente entre a soma do Ativo Circulante
com o Realizável a Longo Prazo, pela soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo. O Índice
de Endividamento Geral deverá ser igual ou menor que 1,0 (UM), obtido pelo cociente entre a soma do
9
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Passivo Circulante, mais o Passivo não Circulante, sobre o Ativo Total;
I.L.G. = A.C. + R.L.P.
P.C. + E.L.P
Onde:
I.L.G. = Índice de Liquidez Geral
I.E.T. = Índice de Endividamento Total
A.C. = Ativo Circulante
R.L.P. = Realizável a Longo Prazo

I.E.G. = P.C. + P.N.C.
A.T.
P.C. = Passivo Circulante
P.N.C. = Passivo Não Circulante
A.T. = Ativo Total

11.4.5 As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou
cópia do livro contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento;
Se necessária a atualização do Balanço e do capital social, deverá ser apresentado juntamente com os
documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente;
11.4.6 Justificativa dos Índices Contábeis:
11.4.6.1 - O Balanço Patrimonial retrata a situação econômica financeira de uma empresa em data definida
no seu instrumento contratual, é composto pelo Ativo, o Passivo e o Patrimônio Líquido.
11.4.6.2 - O Ativo é inerente às aplicações dos Bens e Direitos da entidade Contábil. O Passivo e o Patrimônio
Líquido representam as obrigações, ou seja, as origens dos recursos de terceiros e próprios da sociedade
empresária.
11.4.6.3 - Na análise da situação patrimonial de uma empresa, sabe-se que os grupos de contas estão
dispostos obedecendo às duas regras básicas:
a) no Ativo os direitos e os bens estão em grau decrescente de sua liquidez (conversibilidade mais imediata
em dinheiro, conforme o curto, médio ou longo prazo).
b) no Passivo as obrigações são pagas na ordem crescente dos vencimentos (pagamento mais rápido = curto
prazo)
11.4.6.4 - Os índices ou quocientes servem de meio para se avaliarem situações relacionadas com a vida da
empresa como liquidez, rentabilidade, lucratividade, capacidade de pagamento, ciclo operacional etc,
fornecendo subsídios embasados no passado, mas tendo como meta prever o futuro de uma empresa, já que
o estado não pode se atirar em negócios arriscados e aleatórios.
11.4.6.5 - O índice de liquidez corrente relaciona de quantos reais dispomos imediatamente e conversíveis
em dinheiro, com relação à dívida de curto prazo (Ativo Circulante). Assegura que, para cada R$ 1,00 (um
real) de dívida de curto prazo (Passivo Circulante) a empresa dispõe de pelo menos mais de R$ 1,00 (um
real) de bens e direitos de curto prazo para pagar, ou se a empresa negociar todo o seu ativo circulante para
cada R$ 1,00 que receber paga R$ 1,00 com sobra.
11.4.6.6 - O índice de liquidez geral serve para detectar a saúde financeira (no que se refere à liquidez) de
curto e longo prazo (Ativo Circulante e Realizável de Longo Prazo) do empreendimento. Indica que, para cada
real de dívidas totais com terceiros (Passivo Circulante + Exigível de Longo Prazo), a empresa dispõe de mais
de R$ 1,00 de bens e direitos de curto e longo prazo para pagar, ou seja, se negociar os bens e direitos de
curto e longo prazo, para cada R$ 1,00 que receber se contrapõe R$ 1,00 com sobra.
11.4.6.7 - O índice de Solvência Geral relaciona o Ativo Total com o Passivo Circulante e Exigível de Longo
Prazo, indica que para cada real de dívidas totais com terceiros a empresa dispõe de mais de R$ 1,00 no
ativo total para pagar, ou seja se negociar o Ativo Total (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo + Ativo
Permanente).
11.4.6.8 - Considerando-se a magnitude do objeto licitado e o prazo exigido para sua execução e conclusão,
os índices escolhidos, demonstram atender, dentro dos limites dos dispositivos já mencionados da Lei de
Licitações, a análise da capacidade financeira da licitante.
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11.5

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

11.5.1 Apresentação de, no mínimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, declarando que a empresa licitante já forneceu ou está fornecendo os produtos compatíveis em
características e quantidades com o objeto deste instrumento.
11.5.2 O atestado deverá conter a identificação do órgão da Administração Pública ou empresa emitente, a identificação
do contrato extinto ou vigente de fornecimento dos produtos.
11.5.3.O licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados
solicitados, apresentado, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação objeto do atestado
11.5.4 Declaração de garantia dos produtos e/ou equipamentos de no mínimo 12 (doze) meses, a contar da emissão
da nota fiscal.
11.5.5 Declaração de Enquadramento de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) com assinatura do
Contador da Empresa.
11.5.6 Alvara de Funcionamento
11.6

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

11.6.1 Declaração Única, conforme modelo do Anexo III, contendo:
Declaração de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição
de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998.
b) Declaração de inexistência de fato superveniente e impeditivo de sua habilitação, na forma do art. 32, § 2º, da
Lei n.º 8.666/93;
c) Declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação;
d) Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
e) Declaração que esta empresa é considerada MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE,
conforme Incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 e que está excluída das
vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.
f) Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, ou através de publicações em órgão
de imprensa oficial, ou cópia autenticada por cartório competente ou pelos servidores da CPL, mediante
apresentação dos originais.
g) Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos requeridos no
presente edital e seus anexos.
h) Os documentos extraídos via Internet serão considerados válidos após a confirmação da autenticidade por
servidor municipal no endereço oficial (site) do órgão emitente.
i) A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte sujeitas ao regime da Lei Complementar nº 123/06 não implica a inabilitação automática das
mesmas.
a)

11.6.2 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Pregoeira suspenderá a sessão,
informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
11.6.3 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
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11.6.4 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a
comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do
item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções
cabíveis.
11.6.5 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns)
de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.
12. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

12.1 A proposta final do licitante arrematante deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a
contar do final do certame no sistema eletrônico e deverá:
12.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.
12.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento.
12.1.3 Apresentar a Planilha de Custos e Formação de Preços por item, em relação à sua proposta final,
preferencialmente conforme anexo deste Edital.
12.1.4 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
12.1.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, vinculam a Contratada.
12.2. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor
global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº8.666/93).
12.2.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso
de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
12.3. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob
pena de desclassificação.
12.4 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela
que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão
disponíveis na internet, após a homologação.
12.5 A proposta de preços será considerada completa abrangendo todos os custos necessários à entrega dos produtos
em perfeitas condições de uso, bem como de manutenção e/ou de eventual substituição de unidades defeituosas
durante o prazo de garantia;
12.6 A proposta comercial caso queira poderá ser apresentada em modelo próprio, desde que contenha todas as
informações ali previstas, em uma via impressa, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso
corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e
rubricadas todas as folhas pelo representante legal do licitante proponente, salvo se, inequivocamente, tais falhas não
acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão
de seu conteúdo, podendo observar o modelo de proposta – Anexo IX.
12.7 As licitantes deverão apresentar juntamente com a proposta de preço impressa, uma via das propostas em meio
magnético “cd ou pen drive”, e deverão utilizar o arquivo digital fornecido pelo município, contendo Planilha de Proposta
de Preços, a ser preenchido corretamente pelos licitantes a fim de facilitar a realização do certame, onde a Comissão
de Licitações estará utilizando o sistema.
12.8 As empresas deverão sanar junto a Comissão de Licitações, possíveis dúvidas quanto a forma de apresentação
das propostas em meio magnético “cd ou pen drive”.
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13.

DECLARAÇÃO DE VENCEDOR E RECURSOS

13.2
Após análise da documentação de habilitação e proposta de preços e constatado que o proponente da melhor
oferta aceitável atende às exigências fixadas no edital, deverá a PREGOEIRA comunicar via sistema (chat de
mensagem) data e hora que será declarado o licitante vencedor de cada lote, num prazo mínimo de 24 hs da
inserção da mensagem no chat.
13.3
A declaração de vencedor do certame será previamente comunicada no sistema eletrônico.

13.4 Depois de declarado o vencedor pelo Pregoeiro, qualquer licitante, inclusive o que for desclassificado
antes da fase de disputa, poderá manifestar, motivadamente, de forma sucinta, sua intenção de interpor
recurso através da opção “ACOLHIMENTO DE RECURSO” do sistema eletrônico.
13.5 O Sistema aceitará esta intenção de forma imediata, ao ato de declaração do vencedor; que deverá
ser apresentada no prazo máximo de 10 (dez) minutos após declaração do vencedor, a ausência desta
manifestação neste prazo importará na decadência do direito de recurso.
13.6 A partir da manifestação será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões
constantes do recurso, que deverão ser encaminhadas à CPL, ficando os demais licitantes desde logo,
intimados para, querendo, apresentar contrarrazões no mesmo prazo, que começará a contar do término do
prazo do recorrente
13.7 Os recursos e contrarrazões deverão ser enviados por meio eletrônico através do e-mail
licita.palmeiras@hotmail.com , ou presencialmente no Setor de Licitações, desta Prefeitura Municipal de
Palmeiras, situada na Praça Drº José Gonçalves, 11, Centro, CEP 46.930- 000, na cidade de Palmeiras/BA,
das 08h às 14h.
13.8 Cabe ao Pregoeiro receber e examinar os recursos e contrarrazões de recurso, podendo reconsiderar
sua decisão, ou, quando mantiver sua decisão, encaminhá-lo(s) à autoridade competente que decidirá sobre
a sua pertinência, sob pena de responsabilidade.
13.8.1 A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará adstrita à verificação da
tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer.
13.9 Decididos os recursos, a Autoridade competente fará a adjudicação do objeto ao licitante vencedor e
homologará o procedimento licitatório.
13.10 Manifestações posteriores e os recursos que forem enviados por fax ou e-mail não serão acatadas
pelo Pregoeiro.

13.11 Estando classificadas e habilitadas microempresas ou empresas de pequeno porte, beneficiárias do regime
diferenciado da Lei Complementar nº 123/06, cuja habilitação foi procedida com a ressalva de existência de restrição
fiscal, deverá ser feita prova da efetiva regularização da documentação no prazo de 24 (vinte e quatro horas) dias úteis,
cujo termo inicial corresponderá à data em que declarado o vencedor, prorrogável, por igual período, a critério da
Administração Pública.
13.12 Não restando comprovada a satisfação da regularidade fiscal, a licitante será declarada inabilitada, sem
prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente.
13.13
A PREGOEIRA poderá, a qualquer tempo, negociar com o proponente da melhor oferta aceitável, visando
obter preço menor.
13.14 Os atos essenciais do Pregão Eletrônico serão documentados no processo respectivo, com vistas à aferição
de sua regularidade pelos agentes de controle, nos termos da legislação pertinente.
13.15 A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e das informações relativas à sessão
pública do pregão deverão constar da ata divulgada no sistema, sem prejuízo das demais formas de publicidade
previstas na lei.

13.16 Os licitantes que apresentarem questionamentos, quer sob a forma de impugnação, quer em caráter
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de recurso, para obter o retardamento do certame licitatório, aplicar-se-ão as penalidades previstas no art. 7°,
da Lei n° 10.520/2002.
13.17

14.

O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento
DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

14.2 A sessão pública poderá ser reaberta:
14.2.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,
14.2.2 Situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
14.2.3 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os
procedimentos posteriores ao encerramento da etapa de lances.
14.3 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
14.3.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do
procedimento licitatório.
14.3.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SISTEMA, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
15.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

15.2
A PREGOEIRA adjudicará o objeto da licitação, para posterior homologação do resultado pela autoridade
superior.
15.3
Caso tenha havido recursos, após decididos estes e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade superior adjudicará o objeto licitado, homologando, em seguida, o procedimento licitatório.
15.4
A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.
16.

CONTRATAÇÃO

16.1 Homologada a licitação o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo de até 02 (dois) dias
corridos, a partir da data da homologação, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas na Lei 8.666/93 e10.520/02.
16.2 Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por: Sócio que detenha poderes de
administração, apresentando o contrato social e sua alteração, ou Procurador com poderes específicos para assinar o
contrato.
16.3 O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no anexo IV deste Edital.
16.4 A empresa a ser contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor e quantitativos iniciais atualizados do contrato.
16.5 Na ocorrência do não comparecimento do(s) licitante(s) vencedor (es), no prazo estipulado acima, poderá a
Administração convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços devidamente atualizados, ou
revogar a licitação, independentemente das consequências previstas no Artigo 81 da Lei Federal no 8.666/93.
16.6 Fica estabelecido que o(s) CONTRATADO(s) não transferirá(ão) no todo ou em parte, os fornecimentos do objeto
do Contrato a ser celebrado, ficando o(s) mesmo(s) proibido(s) de subcontratação ou sub-rogação do instrumento
contratual a ser firmado.
16.7 Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter e comprovar todas as condições
de habilitação exigidas neste certame.
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16.8 Na convocação dos remanescentes, será observada a classificação final na sessão originária do pregão,
devendo os convocados apresentarem os documentos de habilitação cuja validade tenha-se expirado no prazo
transcorrido da data da primeira reunião.
16.9 Somente será considerado habilitado o licitante que houver preenchido os requisitos de habilitação na data da
primeira sessão e que apresentar, na segunda sessão, os documentos que porventura estiverem vencidos.
16.10 Os licitantes remanescentes convocados na forma dos subitens anteriores se obrigam a atender a convocação
e a assinar o contrato respectivo de acordo com a proposta que apresentou, no prazo fixado pela Comissão Permanente
de Licitações, ressalvados os casos de vencimento das respectivas propostas, sujeitando-se às penalidades cabíveis
no caso de recusa ou de não atendimento das condições de habilitação.
16.11 O prazo para a entrega do objeto contratual admite prorrogação, a critério da Administração, mantidos todos os
direitos, obrigações e responsabilidades, na conformidade do disposto, no Art. 57 §1º, da Lei 8.666/93.
16.12 O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma das situações previstas no art. 65
da Lei 8.666/93, e em seus incisos e parágrafos, ser alterado, mediante justificativa e autorização da autoridade
competente, através de termo de aditamento, cujo extrato deverá, para ter eficácia, ser publicado em órgão de imprensa
oficial.
17

– DO REAJUSTE, REEQUILIBRIO E REVISÃO:

17. 1. Os preços serão reajustados, respeitada a periodicidade mínima de (01) um ano, a contar da data da proposta
ou da data do último reajuste, desde que solicitado e devidamente comprovada a variação dos custos do contrato,
limitando à variação do IPCA- Indice de Preços ao Consumidor Amplo.
17.2. Os preços poderão ser revistos, nos limites autorizados pelo Governo Federal, quando do aumento nos valores,
que comprovadamente afetem o equilíbrio físico-financeiro do Contrato, caso em que será celebrado termo aditivo onde
se discriminem os novos preços em vigor.
17.3. A empresa a ser contratada deverá apresentar documento oficial comprovando a majoração, acompanhado de
requerimento.
18

- DAS PENALIDADES

18.1 Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor
inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o
limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado.
18.2. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das condições
avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93:
I - advertência;
II - multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato,
III – suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo
não superior a 2 (dois) anos e,
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
18.3. Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
18.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o
Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que
formuladas por escrito e no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da
Administração no sentido da aplicação da pena.
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18.5 - As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta corrente em agência
bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas) a contar da data da
notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.
19

FORNECIMENTO/PRAZO/ACOMPANHAMENTO DE ENTREGA DOS MATERIAIS:

19.1
A empresa vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para entrega dos produtos, contados da data de
recebimento da Autorização de Fornecimento (ou instrumento equivalente), emitida pelo Município.
19.2
Os Produtos solicitados deverão ser entregues no Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Palmeiras,
acompanhado da solicitação do setor competente e Nota Fiscal.
20

DO PAGAMENTO

20.1
Os pagamentos serão efetuados conforme disponibilidade financeira da Administração, após a
protocolização da NotaFiscal/Fatura que deverá ser atestada pelo fiscalizador competente, liquidada pela Contabilidade
e seja encaminhada à Secretaria de Finanças. Na data da apresentação da fatura o contratado deverá estar de posse,
em plena vigência, da certidão negativa de débito com a seguridade social (CND), da CNDT e da certidão de
regularidade com o FGTS, além das certidões de regularidade com os tributos municipal, estadual e federal, sob pena
de não pagamento.
20.2
Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da
fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à sua correção. Passará a ser
considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente corrigida.
20.3
Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de preço.
20.4
O descumprimento do contrato poderá acarretar a rescisão do contrato, por inadimplemento de obrigação
contratual, sem qualquer direito à indenização.
21

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

21.1 O pagamento será efetuado pela Administração para a empresa a ser contratada da seguinte forma: conforme
fornecimento, exclusivamente através de crédito em conta especificada pelo credor no prazo de até 30 dias,
contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante o recebimento
parcial/definitivo do objeto licitado.
21.2 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.
21.3 Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da apresentação da fatura
aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da empresa a ser contratada.
21.4 O pagamento não isenta a empresa a ser contratada da responsabilidade de correção dos erros e imperfeições
porventura apresentados após a liberação.
22

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes com a contratação do objeto desta licitação, correrão por conta das seguintes dotações:
0202: 2.002, 2.055 - 3.3.90.30.00 – 010000 | 0303: 2.058, 3.3.90.30.00, 010000 | 0404: 2.004, 2.007, 2.069, 2.063 3.3.90.30.00 – 010000 | 0412: 2.048, 2077 - 3.3.90.30.00 – 710001, 9204, 920015 | 0707: 2.059 - 3.3.90.30.00 –
010000, 9242 | 0808: 2.032, 2.072 - 3.3.90.30.00 – 010000 | 0511: 2.034, 2.036, 2.037, 2.067 - 3.3.90.30.00 – 610002,
920014 | 0609: 2.022, 2.024, 2.026, 2.027 - 3.3.90.30.00 – 010000, 920029 | 0610: 2.069 - 3.3.90.30.00 – 010000.
23

- INCIDÊNCIAS FISCAIS

23.1
Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, custos e despesas que sejam devidos em
decorrência direta ou indireta do presente contrato, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido
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na Norma Tributária, neste caso, a CONTRATADA.
23.2
A CONTRATADA deverá ter levado em conta, na apresentação de sua proposta os tributos, emolumentos,
contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre a compra de material,
não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por
recolhimentos determinados pela autoridade competente.
23.3
Ficando comprovado depois do negócio realizado e antes da entrega do objeto que a CONTRATADA
acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer tributos não incidentes sobre a compra,
tais valores serão imediatamente excluídos, com a devolução ao MUNICÍPIO, do valor por ventura.
24

REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO

24.1
A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49, da Lei 8.666/93, no seu todo ou em parte.
24.2
O MUNICÍPIO se reserva ao direito de revogar esta licitação, por razões de interesse público decorrente de
fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a decisão. Deverá, por outro lado,
anulá-la se constatada insanável ilegalidade, baseado em parecer escrito e devidamente fundamentado.
24.3
Não caberá qualquer indenização aos proponentes em caso de revogação ou anulação da presente licitação,
ressalvadas as hipóteses legais, cabendo o ônus da prova exclusivamente ao licitante/contratado.
25

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

25.1 Os pedidos de impugnações referentes ao edital deverão ser apresentados por e-mail
(licita.palmeiras@hotmail.com.br) endereçados a Pregoeira, contendo as informações para contato (telefone,
endereço eletrônico, contrato social ou instrumento equivalente acompanhado da procuração, quando
necessário), sendo que, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar o Edital ou podem ser protocolados, na Sala de Licitação, sito à Praça Dr.
José Gonçalves, 11 – Palmeiras- Bahia, no horário de expediente das 08:00 às 14:00 horas, de segunda a
sexta-feira, em dias úteis.
No caso de recebimento via e-mail, em horário estranho ao funcionamento oficial da unidade
responsável pelo acompanhamento da licitação, os prazos estabelecidos neste subitem, começarão a
correr no primeiro dia e hora útil subsequentes, ao registrado na correspondência eletrônica.
25.2
O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos e impugnações no prazo de dois dias
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela
elaboração do edital e dos anexos.
25.2.1 As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas pelo sistema e
vincularão os participantes e a administração.
25.2.2

As impugnações entregues após o decurso dos prazos legais, não serão acatadas pelo pregoeiro.

25.2.3 A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis
pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da
data de recebimento da impugnação.
25.2.4 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo
pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
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25.2.5 Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do
certame.
26 DISPOSIÇÕES GERAIS
27.1 A formulação da proposta implica para o licitante a aceitação integral e irretratável dos termos deste
edital e seus anexos, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares, tornando-o responsável
pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.
27.2

Fica reservado à Administração o direito de:

Adiar a data de abertura das propostas da presente licitação, dando conhecimento aos interessados
através de correspondência oficial encaminhada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da
data inicialmente marcada;
a)

Transferir para o primeiro dia útil subsequente, caso haja impedimento na realização da licitação na data
marcada para a sua abertura, mantidas as demais condições.
b)

27.3 O(a) Pregoeiro(a) poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo o
registro da suspensão e a convocação para continuidade dos mesmos, bem como promover diligências
destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em
inclusão de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.
27.4
Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo
determinado pelo(a) Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/inabilitação.
27.5 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos licitantes por qualquer
meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do
Município.
27.6 Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Pregoeira que deverá valer-se das
disposições legais pertinentes.
27.7 A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório, desclassificar a proposta
do licitante que for declarado inidôneo na área da Administração Pública.
27.8 A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o(a) Pregoeiro(a),
se necessário, modificar este edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
27.9
O(a) pregoeiro(a), no interesse da Administração poderá relevar falhas formais constantes da
documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação
pertinente.
27.10 A falsidade das declarações prestadas no presente certame, poderá caracterizar o crime de que trata
o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções
administrativas previstas neste edital, mediante o devido processo legal, e implicará, também, na inabilitação
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do licitante, se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação.
27.11 As propostas de preços readequadas e qualquer correspondência referente a este Pregão deverão
ser encaminhados à Comissão Permanente de Licitação, na Praça Drº José Gonçalves, 11, Centro, CEP
46.930- 000, na cidade de Palmeiras/BA.
27.12 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura aquisição.
27.13 Os licitantes deverão acompanhar as mensagens referentes a esta licitação (respostas a
questionamentos, impugnações, recursos, etc.) através do site do Banco do Brasil, www.licitacoes-e.com.br,
sendo exclusivos responsáveis pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo “Chat de Mensagens”.
28

FORO

28.1 Fica designado o foro da Comarca de Iraquara, Estado da Bahia - Brasil, para julgamento de
quaisquer questões judiciais resultantes deste edital.
29
29.1
29.2
29.3
29.4
29.5
29.6
29.7

ANEXOS DO EDITAL
ANEXO I-Termo de Referencia
ANEXO II-Planilha Orçamentaria
ANEXO III-Formulario Proposta de Preços
ANEXO IV- Propostas de Preço
ANEXO V-Declaração Única- Indicados no campo VII – Dados do Edital.
ANEXO VI-Mnuta Contrato
ANEXO VIIMinuta Ata de Registro

Sirleide Ribeiro da Conceição
Pregoeira- Portaria 002-2021
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1.

DO OBJETO:

1.1.
O presente Termo de Referência tem por objetivo definir o conjunto de elementos que norteiam a
contratação de empresa para aquisição de materiais de construção, elétrico e pintura, com intuito de atender
às necessidades das diversas secretarias do Município de Palmeiras/BA, conforme especificações contidas
neste Termo de Referência.
2.

DA JUSTIFICATIVA:

2.1. Justificamos a necessidade de abertura de processo licitatório para aquisição de materiais de construção,
elétricos e pintura com intuito de atender às necessidades de todas as secretarias municipais, na construção,
conservação, manutenção e ampliação dos setores, garantido assim a qualidade no atendimento e
conservação do patrimônio público, considerando que a necessidade de zelar pelos bens públicos utilizando
de todos os meios ao seu alcance para protegê-lo, sabendo que a aquisição dos materiais supracitados são
imprescindíveis para manutenção preventiva e corretiva dos prédios públicos.
3.
DA ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE E PREÇO ESTIMADO:
3.1.
LOTE 01
ITEM

DESCRIÇÃO

UNT. QUANT.

V.UNIT

V. TOTAL R$

1

Caixa d’água 500 litros

Und

15

300

4.500,00

2

Caixa d’água 1.000 litros

Und

10

461

4.610,00

3

Caixa d’água 2.000 litros

Und

5

1.350,00

6.750,00

Total R$ do Lote 01

15.860,00

Lote 02
ITEM

DESCRIÇÃO

UNT. QUANT.

V.UNIT

V. TOTAL R$

1

Anel de vedação para vaso sanitário

Und

20

15

300

2

Assento sanitário

Und

50

26

1.300,00

3

Assento sanitário infantil

Und

15

64,33

965

4

Boia para caixa d’água ½

Und

30

12,67

380

5

Caixa de descarga de sobrepor

Und

50

34

1.700,00

6

Chuveiro elétrico 220v

Und

10

66

660

7

Cola branca de 500 g

Und

10

15,17

151,67

8

Cola silicone 50g

Und

30

6,67

200

9

Lavatório de louça branco tamanho mèdio

Und

15

187

2.805,00
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10

Piso cerâmico PEI 4

M2

200

39

7.800,00

11

Lavatório de louça com coluna

Und

15

248,67

3.730,00

12

Mictório de louça

Und

8

273,33

2.186,67

13

Parafuso para vaso sanitário nª 10

Und

60

2,43

146

14

Rabicho de ½” 40 cm

Und

50

4,5

225

15

Resistência para chuveiro 220v

Und

20

24,33

486,67

16

Revestimento cerâmico

M2

200

37,33

7.466,67

17

Válvula para lavatório cromada

Und

15

8

120

18

Válvula para pia de cozinha cromada

Und

15

8

120

19

Vaso sanitário acoplado branco de louça

Und

10

543,33

5.433,33

20

Vaso sanitário branco de louça

Und

15

226,67

3.400,00

21

Válvula para mictório

Und

8

296,67

2.373,33

22

Vaso sanitário infantil

Und

8

356,33

2.850,67

23

Vaso sanitário infantil acoplado

Und

8

430

3.440,00

Total R$ do Lote 02

48.240,00

LOTE 03
ITEM

DESCRIÇÃO

UNT. QUANT.

V.UNIT

V. TOTAL R$

1

Pia para cozinha com 1,20 m de fibra

Und

5

154

770

2

Pia para cozinha com 1,50 m de fibra

Und

5

176,67

883,33

3

Pia para cozinha com 1,00 m inox

Und

5

288,33

1.441,67

4

Pia para cozinha com 1,20 m inox

Und

5

355

1.775,00

Total R$ do Lote 03

4.870,00

Lote 04
ITEM

DESCRIÇÃO

UNT. QUANT.

V.UNIT

V. TOTAL R$

1

Registro de metal gaveta de ½”

Und

10

36,33

363,33

2

Registro de metal gaveta de ¾”

Und

10

42,33

423,33

3

Registro de metal gaveta de 50 mm

Und

10

67,67

676,67

4

Registro de metal gaveta de 1”

Und

10

45,33

453,33

5

Registro de metal gaveta de 2”

Und

10

58,67

586,67

6

Registro de plástico esfera de ½”

Und

50

7,73

386,67

7

Registro de plástico esfera de ¾”

Und

30

10,30

309,00

8

Registro de plástico esfera de 1”

Und

20

21,97

439,33

9

Registro de plástico esfera de 50 mm

Und

80

30,67

2.453,33

10

Registro de plástico esfera de 60 mm

Und

20

131,67

2.633,33

11

Registro de plástico esfera de 75 mm

Und

40

154,67

6.186,67

12

Registro de pressão de 1/2

Und

10

67,00

670,00
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