EDI T AL DE LICIT AÇÃO
PREG ÃO PRESENCI AL 04/2022
I.

REGÊNCIA LEGAL
Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais n° 10.520/02 e 8.666/93, no que for
pertinente e, o Decreto Municipal n° 66/2009.
II.
ÓRGÃO INTERESSADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
III.

MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL NO 04/2022

V.

TIPO DE LICITAÇÃO
MENOR PREÇO POR LOTE

VII.

OBJETO

IV.

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO
04/2022

VI.

FORMA DE FORNECIMENTO
AQUISIÇÃO PARCELADA

Contratação de empresa para prestação de serviços de Manutenção de aparelhos de
eletrodomésticos e ar condicionados incluindo reposição de peças para as Diversas
Secretarias, conforme descrição e quantidades constantes no Anexo I – Descrição dos
materiais e Anexo II – Proposta de Preços.
VIII LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS , DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E INÍCIO DA
ABERTURA DOS ENVELOPES
DATA: 06/05/2022
HORA: 09:00h.
LOCAL: Prefeitura Municipal de Itabela, situada a AV. MANOEL CARNEIRO,
ITABELA-BA.
IX DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Unidades Gestoras

Nº.

327, CENTRO,

Secretaria municipal de Administração, Secretaria Municipal de
Ação social, Secretaria municipal de Educação.

Elemento de despesa
X PRAZO DE ENTREGA
NO ATO DO PEDIDO

XI LOCAL DE ENTREGA
Sede da Prefeitura

XII LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL
Endereço
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA-BA
AV. MANOEL CARNEIRO, Nº. 327, CENTRO, ITABELA-BA, DAS 08:00H. ÀS 12:00H.
DE SEGUNDA A SEXTAS- FEIRAS, PELO TELEFONE (73) 3270-2097
Pregoeiro responsável
Gionara de Souza Pinha
Designada através do Decreto Municipal
__________________________________________________________________________
PATRIMÔNIO LÍQUIDO OU CAPITAL SOCIAL MÍNIMO NECESSÁRIO: 10% DO VALOR DA PROPOSTA.

AV. MANOEL CARNEIRO, Nº. 327, CENTRO, ITABELA-BA

Pregão Presencial nº. 04/2022 – FL. 1

XIV - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
14.1. Somente serão admitidas a participar da licitação as empresas que apresentarem os interessados
credenciados, que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste edital e seus anexos e,
que pertençam ao ramo de atividade pertinente o objeto licitado.
14.2 Não poderão participar da presente licitação, as empresas que:
a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Prefeitura Municipal de Itabela - BA;
b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública;
c) Encontra-se sob falência ou concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação;
d) Licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresa em consórcio.
14.3. De acordo com o que dispõe o Capítulo V, artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº. 123 de 14 de
dezembro de 2006, a participação das microempresas e empresas de pequeno porte, terão tratamento
diferenciado e favorecido a ser dispensado no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, especialmente no que se refere à preferência nas aquisições de bens e serviços
financiados com verba pública, observados as seguintes regras:
a) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios,
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição.
b) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois)
dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor
do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração do Município, para a regularização
da documentação.
c) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993, sendo facultado à Administração do Município convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
14.4. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as
microempresas e empresas de pequeno porte.
a) Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) superior à proposta de menor preço.
b) Para efeito do disposto no item 14.3, ocorrendo o empate, a preferência será concedida da seguinte
forma:
c) Após o encerramento dos lances, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada
será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de cinco minutos por item em situação
de empate, sob pena de preclusão;
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d) não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte com base no item
anterior serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem no intervalo percentual de
até 5% (cinco por cento) superior ao menor preço;
e) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem em situação de empate, será realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
XV - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
15.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais nº. 10.520 de
17 de julho de 2002 e nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.
XVI - CREDENCIAMENTO
16.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto a pregoeira por um representante
que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório,
venha a responder por sua representada, devendo, ainda no ato de entrega dos envelopes, identificar-se
exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.
16.2. O credenciamento far-se-á mediante a apresentação de credencial conforme modelo de
Credenciamento do Anexo IV, atribuindo-lhe poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, devendo, ainda, identificar-se
exibindo a carteira de identidade ou outro documento oficial equivalente, bem como cópia autenticada
do Estatuto ou Contrato Social. Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente, deverá
apresentar cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, devendo, ainda,
identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro documento oficial equivalente.
16.3. Concluída a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar aa pregoeira a Declaração de
Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação - Anexo VII, Declaração de
Conhecimento e Aceitação do Teor do Edital - Anexo VIII, previstas neste edital, e os envelopes de
proposta de preços e dos documentos de habilitação, não sendo mais aceitas novas propostas.
16.4. Para o tratamento diferenciado às empresas que se enquadram como microempresa ou empresa de
pequeno porte , às mesmas devem comprovar da forma que segue abaixo, devendo essa comprovação
ser realizada na fase de credenciamento.
16.4.1. Declaração firmada pelo(s) representante(s) legal(is) devidamente registrado na Junta Comercial,
de que a mesma se enquadra nos Termos da Lei 123/06 na condição de Micro Empresa ou de Empresa de
Pequeno Porte.
16.5. Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta.
16.6. A não entrega de quaisquer declarações exigidas no subitem 4.3 deste Edital implicará em não
recebimento, por parte da pregoeira, dos envelopes contendo Proposta de Preços e Habilitação e,
portanto, a não aceitação da licitante do certame licitatório.
XVII - PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "A"
17.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, indevassável e rubricado pelo
representante legal da empresa ou por seu mandatário identificado como Proposta de Preços,
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endereçada a pregoeira , com indicação dos elementos constantes dos itens III e VIII deste Edital, além da
Razão Social da empresa.
17.2. Estar impressa por processo eletrônico em 1 (uma) via, em papel timbrado da empresa, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada na última folha e preferencialmente
rubricada as demais.
17.3. A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, rigorosamente de acordo
com as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, não se admitidas propostas alternativas.
17.4. Apresentar o preço unitário dos itens, conforme Proposta de Preços do Anexo II, deste edital,
expressos em R$ (reais), com apenas duas casas decimais.
17.5. Os preços serão CIF para fornecimento no Município e nestes deverão estar inclusos todos os custos
e despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer
que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento do contrato.
17.6. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando-se a
condição de pagamento à vista, não devendo por isso, computar qualquer custo financeiro para o período
de processamento das faturas.
17.7. As características dos materiais ofertados, deverão ser informados, obrigatoriamente, no Anexo II –
Proposta de Preços.
17.8. A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas
necessárias para o objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos, encargos e contribuições sociais,
fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder,
rigorosamente às especificações do objeto licitado.
17.9. O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, a
contar da data da apresentação da proposta.
18.10. O preço será fixo.
XIX - HABILITAÇÃO - ENVELOPE B
19.1. As licitantes deverão incluir no Envelope B – HABILITAÇÃO a seguinte documentação abaixo que
poderá ser apresentada em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original para
ser autenticada pela pregoeira ou sua equipe de apoio, em envelope lacrado, no qual
possam ser identificados o nome ou razão social, modalidade, número e data da licitação, além da
expressão Habilitação, podendo a pregoeira , antes da homologação, solicitar o documento original para
verificação.
19.2. Na habilitação exigir-se-á dos interessados:
19.2.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de
sociedade por ações, acompanhado da documentação pertinente à investidura de seus atuais
administradores nos respectivos cargos.
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19.2.2. A Regularidade Fiscal será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
Documentos:
a)

prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c)

Alvara Municipal;

d)

Prova do Contribuinte com estado da Bahia.

e) prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de certidão expedida pela Secretaria da
Receita Federal e certidão da dívida ativa da União emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;
f)
prova de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação
do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF.
g)

CND TRABALHISTA;

h)

Prova de regularidade Municipal junto Prefeitura promotora da licitação;

19.2.3. A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
a) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante nos
últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da apresentação das propostas;
b) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, devidamente lançados no Livro Diário registrado na Junta Comercial do
domicílio ou sede da Empresa, que comprovem a situação financeira desta, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há
mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta;
c)
comprovação de capital mínimo ou do valor do patrimônio líquido, que deverá ser no mínimo 10%
(dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data
da apresentação das propostas, na forma da lei, admitida a sua atualização para esta data através de
índices oficiais.
19.2.4. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:
a)
comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em características
com o objeto da licitação, através da apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado;
b) Declaração assinada por quem de direito, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, conforme modelo do Anexo VI deste edital.
c)
Declaração da licitante, comprometendo-se a informar a qualquer tempo, sob as penalidades
cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos de contratação e habilitação com a
administração pública, conforme Anexo V deste edital.
XX - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
20.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE.
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20.2. A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão pública do pregão, com a divulgação das
propostas de preços recebidas e em consonância com as especificações e condições detalhadas pelo
edital;
20.3. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital;
20.4. A pregoeira selecionará a proposta de menor preço e aquelas que tenham apresentado valores
sucessivos e superiores em até 10 % (dez por cento), relativamente à de menor preço, ou na
impossibilidade de obter-se pelo menos 03 (três) propostas nestas condições, serão selecionadas as
melhores propostas subseqüentes a de menor preço, quaisquer que sejam os preços oferecidos, até o
máximo de 03 (três), para participarem da sessão pública de lances verbais.
20.5. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a pregoeira selecionará todas as propostas em
condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
20.6. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando o seu
preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo a pregoeira negociar,
visando obter preço melhor.
20.7. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, a pregoeira poderá suspender a sessão
do pregão e estabelecer uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para o recebimento
de novas propostas.
XXI – ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS
21.1. Após a classificação das propostas, a pregoeira fará a divulgação, convocando os proponentes para
apresentarem lances verbais, a começar do autor da proposta selecionada de maior preço e seguido dos
demais, de forma sucessiva e distinta em ordem decrescente.
21.2. Somente serão admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do menor valor
anteriormente registrado. A pregoeira poderá estabelecer, na fase de lances, um degrau mínimo para ser
ofertado pelos licitantes, podendo ser retirado a qualquer tempo, para, desta forma, possibilitar a
manutenção das disputas e obtenção da proposta mais vantajosa.
21.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela pregoeira , implicará a exclusão
do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para
efeito de ordenação das propostas.
21.4. Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado para a contratação.
21.5. Sendo aceitável a oferta, será verificada pela pregoeira e Equipe de Apoio, o atendimento das
condições habilitatórias deste licitante, com base na documentação apresentada.
21.6. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor,
sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital, pela pregoeira , com a posterior homologação do resultado
pela Autoridade Superior.
21.7. O licitante vencedor deverá fornecer os itens no domicílio do contratante.
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21.8. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do Edital, a pregoeira
examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que
atenda a todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o
objeto deste Edital com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Superior.
21.9. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem ás condições e exigências deste Edital e/ou
consignarem preços inexeqüíveis ou superfaturados para a Administração, assim considerados aqueles
incoerentes com os praticados pelo mercado, para a execução do objeto do contrato.
21.10. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e
que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pela pregoeira , equipe de apoio e licitantes
presentes;
XXII - RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
22.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
22.2. Caberá aa pregoeira decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.
22.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.
22.4. Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três)
dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados
para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente.
22.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante para recorrer da decisão da pregoeira
importará a decadência do direito de recurso e conseqüentemente à adjudicação do objeto da licitação
ao licitante vencedor.
22.6. Quando mantida a decisão, será realizado pela pregoeira no prazo de até 03 (três) dias úteis a
instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior.
22.7. A autoridade superior do órgão promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para
decidir o recurso.
22.8. O recurso contra a decisão da pregoeira terá efeito suspensivo.
22.9. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
XXIII – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
23.1. Não havendo a manifestação de recurso, a pregoeira adjudicará o objeto da licitação à proponente
vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
23.2. Ocorrendo à manifestação da interposição de recurso, após o julgamento, a autoridade superior
adjudicará o objeto licitado à proponente vencedora, homologando em seguida o procedimento
licitatório.
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XXIV - CONTRATAÇÃO
24.1. Homologada a licitação o adjudicatário será convocado para assinar o termo do contrato, no prazo
de até 10 (dez) dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas na Lei 8.666/93 e 10.520/02.
24.2. Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por:
a)
b)

sócio que detenha poderes de administração, apresentando o contrato social e sua alteração, ou
procurador com poderes específicos para assinar o contrato.

24.3. O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no anexo III deste Edital.
24.4. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões
de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
XXV - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
25.1. O pagamento devido à empresa vencedora do certame será efetuado, através de depósito em conta
corrente, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e
depois de atestado pelo Contratante o fornecimento do objeto licitado de acordo com a descrição da
Ordem de Fornecimento.
25.2. 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.
XXVI - REAJUSTAMENTO
26.1. Os Preços ofertados serão fixos e irreajustáveis.
XXVII - DA FISCALIZAÇÃO E DOS SERVIÇOS
27.1. A forma de execução dos Serviços será parcelada, conforme apresentação de requisição
relacionando os itens constantes no Anexo I, mediante apresentação da mesma e deverá ser realizado no
prazo de 03 (três) dias a contar da data do recebimento do pedido.
27.2. A requisição deverá conter, obrigatoriamente, a data do pedido, bem como o nome e assinatura do
solicitante.
27.3. Deverá a unidade contratante proceder no acompanhamento e fiscalização dos serviços do objeto,
devendo o fornecedor, obrigatoriamente, entregar o objeto no Município.
27.4. O recebimento se dará de acordo com as quantidades descritas na Ordem de Serviços.
27.5 Estarão inclusas nas recargas de toner, qualquer despesa relativo, a laminas, cilindro, chips,
limpeza, lubrificação, não cabendo ao contratante nenhuma despesa adicional na troca dessas peças. Já
que as mesmas já estarão inclusas no preço das recargas de toner.
27.6 Não haverá quantidades mínimas de impressos e/ou quantidade máximas, determinada de
impressos, as copias serão livres, podendo assim o contratante, fazer a quantidade de copias que quiser
durante o mês.
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XXVIII - SANÇÕES
28.1. A recusa em assinar o contrato, bem como o descumprimento parcial ou total de qualquer das suas
cláusulas, sem justificativas aceita pelo órgão ou entidade promotor da licitação, sujeitará o licitante ou o
contratado às seguintes sanções prevista nas Leis nº. 10.520/02 e Lei nº. 8.666/93, garantida a prévia e
ampla defesa em processo administrativo:
a)

advertência;

b) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a União,
com órgãos e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com o Distrito Federal e
Municípios por prazo de até 05(cinco) anos;
c)
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em
assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua convocação;
d) multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso do não cumprimento do objeto
contratado;
e) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso sobre o valor da
parte do fornecimento não executado;
multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada
dia subseqüente ao 30º (trigésimo).
28.2. A Administração se reserva no direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no
contrato.
28.3. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
XXIX - RESCISÃO
29.1. A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências
contratuais previstas nas Leis nº. 8666/93 e 10.520/02.
29.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas
nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
29.3. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe ao
Contratado direito a qualquer indenização.
XXX - REVOGAÇÃO - ANULAÇÃO
30.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49, da Lei 8.666/93, no seu todo ou
em parte.
XXXI - DISPOSIÇÕES GERAIS
31.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá a pregoeira , 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.
31.2. Os encargos de natureza tributária, social e para-fiscal são de exclusiva responsabilidade da empresa
a ser contratada.
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31.3. É facultada a pregoeira ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não
implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar, originariamente, da proposta.
31.4. A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições
deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.
31.5. A pregoeira , no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes
da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a
legislação pertinente.
31.6. No ato da aquisição do Edital o adquirente deverá observar se o seu exemplar está devidamente
completo e acompanhado dos seguintes anexos:
Anexo I – Especificação do Objeto e termo de referencia.
Anexo II – Modelo de Proposta de Preços;
Anexo III – Minuta do Contrato;
Anexo IV – Modelo de Credencial;
Anexo V – Declaração de Fato Superveniente;
Anexo VI – Declaração da Inexistência de Menor no quadro da Empresa;
Anexo VII - Declaração de Conhecimento e Atendimento as Condições de Habilitação;
Anexo VIII – Declaração de Conhecimento e Aceitação do Teor do Edital
31.7. A pregoeira poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o
registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
31.9. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação.
31.10. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de
Itabela, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
31.11. Os casos omissos serão dirimidos pela pregoeira , com observância da legislação em vigor, em
especial as Leis Federais nº. 10.520/2002 e nº. 8.666/93.

Itabela (Ba), 25 de Abril de 2022.

Luciano Francisqueto
Prefeito
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Especificação do Objeto
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/2022
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1 - DO OBJETO
1.1. Constitui objeto deste Termo de Referência, pelo critério de julgamento de Menor Preço
Global, a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo parede e em aparelhos de ar
condicionado, e Eletrodomésticos com fornecimento e substituição/reposição de peças,
componentes e acessórios por outras novas e originais, pertencentes à Prefeitura Municipal de
Itabela, estão distribuídos nos edifícios da Sede e Distritos de Itabela, conforme serviços
relacionados deste Termo de Referência.
2 - DA JUSTIFICATIVA
2.1. Em face de inexistirem nos quadros atuais da Administração Pública servidores com as
habilidades para execução das atividades de manutenção de aparelhos de ar-condicionado, e
eletrodomésticos, e considerando também, que tais atividades não constituem objeto da
instituição, a alternativa da terceirização se traduz em otimização desses serviços, haja vista a
economia de gastos e tributos sociais com pessoal.
A contratação do serviço se enquadra como serviço comum.
A execução do serviço em tela atenderá às necessidades de prestação dos serviços de
manutenção, preventiva e corretiva, dos aparelhos de ar-condicionado, e eletrodomésticos
citadas no Item 1 deste documento, a fim de manter os referidos aparelhos em perfeitas
condições de funcionamento e conservação, objetivando conservar o bem público, e
considerando ainda, a preocupação com a saúde, a segurança, o bem-estar e o conforto dos
ocupantes dos ambientes climatizados nas estações de trabalho do Município de Itabela e em
observância ao disposto na Portaria do Ministério da Saúde n o. 3.523, de 28/08/98 e nas
Resolução-RE no. 176, de 24/10/00 e Resolução-RE no. 009, de 16/01/03, da ANVISA, evitando-se
desta forma transtornos para a Administração, no desempenho cotidiano de suas atividades.
3. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
a) Os serviços decorrentes do presente incluem:
1) Manutenção Preventiva;
2) Manutenção Corretiva;
3) Substituição/reposição de peças, componentes e acessórios.
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OBSERVAÇÂO: As peças, componentes e acessórios, quando necessário, serão substituídas por
outras peças, componentes e acessórios, novos e originais, isto quando os equipamentos não
estiverem na garantia do fabricante.
3.1. DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS
3.1. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva deverão ser realizados por técnicos
especializados, com o emprego de técnica aperfeiçoada, ferramentas adequadas para o tipo de
equipamento, devendo ser executados de segunda a sexta-feira e deverão obedecer, os
horários determinados pelo Município de Itabela, sendo obrigatório o cumprimento das
recomendações da Portaria nº 3.323 de 28/08/98, do Ministério da Saúde, e com o seguinte
Roteiro de Manutenção:
3.2. Manutenção Preventiva:
Periodicidade: Mensal
a) Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão do gabinete, na moldura da serpentina e na
bandeja;
b) Verificar a operação de drenagem de água da bandeja;
c) Verificar o estado de conservação do isolamento termo acústico (se está preservado e se não
contém lodo);
d) Verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete;
e) Lavar a bandeja e serpentina com remoção do biofilme (lodo), sem o uso de produtos
desengraxantes e corrosivos;
f)
g)
h)
i)

Limpar o gabinete do condicionador;
verificar os filtros de ar;
Verificar e eliminar as frestas dos filtros;
Limpar o elemento filtrante.
Periodicidade: Trimestral

a)

Verificação do fluxo de gás refrigerante, rendimento do aparelho;

b)

Verificação da pressão, temperatura e termostato;

c)

Verificação da voltagem e amperagem (sem cortar ou danificar o cabo)

d)
Verificação dos circuitos elétricos e verificação do funcionamento geral dos
equipamentos.
3.3. Manutenção Corretiva:
a)
Os serviços de manutenção corretiva, quando necessários, serão solicitados pela
CONTRATANTE e deverá ser precedido de um orçamento que deverá ser preparado pela
CONTRATADA, de forma detalhada, abrangendo a(s) peças(s), marca(s), número do(s)
tombamento(s), quantidade(s), referência (s) etc, a serem substituída(s);
b)
Os serviços serão executados no local onde o(s) equipamento(s) estiver instalado exceto
nos casos em que em função da natureza do defeito apresentado, haja necessidade de deslocalo(s) até a oficina da CONTRATADA, ou quando a natureza do serviço exigir local especifico como
nos casos de higienização, quando será necessária a autorização do CONTRATANTE.
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c)
Todas as peças, compressores, filtros e gás refrigerante, quando for necessária a sua
substituição, as mesmas deverão ser fornecidas pela CONTRATADA, não sendo aceito peças,
usadas ou recondicionadas, ou seja, deverão ser novas, genuínas, bem como o orçamento
prévio, será submetido à verificação de que os preços constantes do mesmo são compatíveis
com os praticados no mercado;
d)
Quando da apresentação do orçamento prévio, a CONTRATANTE determinará o prazo
máximo para apresentação do mesmo, que não poderá exceder 48 (quarenta e oito) horas;
e)
O orçamento prévio deverá trazer discriminadas todas as peças com as respectivas
referências, e deverá indicar obrigatoriamente o prazo para a execução dos serviços orçados,
contados da data de entrada do equipamento em sua oficina, quando for o caso, ou quando o
conserto não poder ser feito no local onde se encontra instalado o equipamento;
f)
Os compressores, filtros e demais peças quando da sua substituição deverão ser
entregues à CONTRATANTE, após o conserto do equipamento, mediante documento;
g)
Os serviços de manutenção corretiva somente serão executados, pela CONTRATADA,
após a aprovação da CONTRATANTE;
3.4
A empresa CONTRATADA deverá elaborar e entregar à CONTRATANTE um cronograma
de execução dos serviços de manutenção preventiva, com base na periodicidade constante do
subitem 3.2.
3.5
A empresa CONTRATADA deverá elaborar relatório da manutenção preventiva e
corretiva, entregando cópia a CONTRATANTE, onde deverão constar os seguintes itens:
a)
Descrição sumária dos equipamentos revisados constando marcas/modelos, número de
série e do tombamento patrimonial;
b)

Data, hora do início e término dos serviços;

c)
Condições inadequadas encontradas ou eminência de ocorrências que possam prejudicar
o perfeito funcionamento dos equipamentos revisados.
3.6
A CONTRATADA deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, após a data de assinaturas
do contrato, executar uma manutenção preventiva em todos os equipamentos caso a
contratante solicite.
3.7 Os serviços de manutenção preventiva e corretiva incluem a realização de todos os testes
elétricos e mecânicos, revisão, calibragem e limpeza nos aparelhos de Ar condicionado, bem
como orientações para utilização normal e adequada dos mesmos;
3.8 Os serviços de manutenção corretiva dar-se-ão por solicitação do Fiscal do Contrato, visando
à eliminação de defeitos ocasionais dos aparelhos descritos no item 4 deste Termo de
Referência, devendo tal correção ser efetuada mediante solicitação de serviço feita através de
telefone para chamada de emergência, disponibilizado pela empresa contratada;
3.9 As visitas de manutenção preventiva e corretiva deverão ser efetuados em dias úteis horário
de expediente da Sede da Prefeitura e Secretarias, ou seja, de 2ª (segunda) a 6ª (sexta) feira, das
08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas, no prazo máximo de 6 (seis) horas, contados a partir
do momento em que for realizada a chamada telefônica;
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3.10 Os materiais, equipamentos, recursos humanos e demais insumos necessários à plena
execução dos serviços correrão à conta da empresa contratada, sem qualquer ônus adicional
para a Contratante;
3.11 No que se refere à manutenção preventiva os serviços deverão ser executados, devendo a
1ª (primeira) manutenção preventiva de todos os aparelhos iniciar em até 15 (dez) dias caso a
Contratante solicite.
3.12 As peças e/ou acessórios deverão ser entregues de acordo com as quantidades e
especificações constantes da solicitação do Município.
4. DOS EQUIPAMENTOS
4.1 Os serviços serão executados nos aparelhos de ar condicionado, e eletrodomésticos
hora/H.
5. DA FISCALIZAÇÃO
5.1. A fiscalização da prestação dos serviços será exercida por representante legal do Município
de Itabela neste ato denominado FISCAL, devidamente designado pelo Prefeito Municipal,
conforme Artº 67 da Lei nº 8.666/93.
6. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
6.1. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma
prevista na Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.
6.2. Não obstante a empresa contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de
todos os serviços, a Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja
a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os
serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso:
6.2.1. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da empresa
contratada que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização
ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;
6.2.2. Examinar as Carteiras Profissionais dos empregados colocados a seu serviço, para
comprovar o registro de função profissional;
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7. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA
Caberá à empresa contratada o cumprimento das obrigações descritas abaixo:
7.1. Executar os serviços objeto deste Termo;
7.2. Os funcionários da empresa contratada deverão estar uniformizados e devidamente
identificados, quando da prestação de serviços nas dependências dos setores da Prefeitura
Municipal de Itabela-BA.
7.3. Substituir qualquer empregado cuja conduta seja considerada, pelo Município,
inconveniente para o desempenho das atividades;
7.4. A empresa contratada será responsável por quaisquer danos causados diretamente por seus
empregados nos Aparelhos que sofrerão manutenção, ou ao patrimônio da Prefeitura, ou de
terceiros, advindos de imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da
execução dos serviços, ainda que de forma involuntária;
7.5. Apresentar a Prefeitura de Itabela um Cronograma mensal de visitas preventivas e
corretivas para execução dos serviços;
7.6. Atender as chamadas de emergência sempre que solicitado, dentro das condições fixadas
neste instrumento;
7.7. A empresa contratada deverá executar a manutenção em horários e dias combinados com o
fiscal do contrato para exercer a fiscalização do contrato;
7.8. A empresa contratada será responsável por quaisquer ônus, despesas, obrigações,
trabalhistas, previdenciária, fiscais, de acidentes de trabalho, bem como alimentação,
transporte, horas extras ou outros benefícios de qualquer natureza, decorrentes da contratação
dos serviços e com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer
outros em decorrência da sua condição de empregador:
7.9. A remoção de qualquer um dos Aparelhos, para a realização dos serviços previstos, somente
será efetuada mediante autorização prévia em formulário próprio fornecido pelo fiscal do
contrato, assim como o contratante fica impedido de facultar a terceiros, sem o consentimento
prévio da Seção de Administração Geral, a execução de qualquer um dos serviços previstos no
presente, devendo, em caso de remoção, devolver os aparelhos após a execução dos serviços,
no mesmo local de onde foi removido;
7.10. A cada visita de inspeção e/ou de manutenção preventiva/corretiva, a empresa contratada
preencherá a Ficha de Controle de Manutenção, em modelo próprio, em 02 (duas) vias,
contendo indicações de datas, identificação do aparelho e hora de execução, nome do
profissional responsável pela execução dos serviços, discriminação dos serviços executados,
devendo uma das duas vias ser enviada a Sede da Prefeitura de Itabela, setor de Compras, após
a execução dos serviços, devendo conter o visto do fiscal dos serviços;
7.11. Responsabilizar-se pelo treinamento e formação dos funcionários, necessários a perfeita
execução dos serviços;
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7.12. Apresentar ao fiscal do contrato relatório técnico mensal das atividades realizadas;
7.13. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela contratante quanto aos
serviços contratados;
7.14. A empresa contratada devera utilizar peças, componentes e acessórios originais e dar
garantia mínima do fornecedor, não inferior a 1(um) ano, em todas as peças, componentes e
acessórios substituídos na manutenção corretiva dos aparelhos objeto deste contrato;
7.15. A empresa contratada devera dar garantia de no mínimo, 3 (três) meses na prestação dos
serviços (mão-de-obra) responsabilizando-se pelo pleno funcionamento dos equipamentos
envolvidos;
7.16. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato;
7.17. Será exigida a comprovação de vinculo empregatício do responsável técnico mediante
apresentação de copia autenticada do contrato ou da carteira de trabalho, ou copia do ato de
investidura do cargo, ou copia do contrato social do licitante, de sorte a identificar se o
profissional pertence ao quadro de pessoal pertencente ou se é Diretor ou sócio da empresa;
7.18. A empresa contratada devera apresentar declaração de que, na execução dos serviços
obedecerá as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, portarias do
Ministério da Saúde, resoluções da ANVISA e as normas e manuais dos fabricante dos referidos
equipamentos;
7.19. Declaração assinada pelo responsável técnico do contratado de que o mesmo possui
instalações apropriadas e aparelhamento completo para execução dos serviços objeto deste
Termo, reservando-se a Prefeitura, o direito de vistoriar as referidas instalações a época da
assinatura do contrato;
7.20. Comunicar ao fiscal do contrato, de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência
verificados no curso da execução contratual;
7.21. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas neste Termo, com
observância as recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação, bem como
observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos e utensílios;
7.22. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época própria,
vez que os seus empregados não manterão nenhum vinculo empregatício com a Prefeitura.
7.23. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas
os seus empregados quando da prestação de serviços;
7.24. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados a
prestação dos serviços;
7.25. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação
deste Termo;
7.26. A inadimplência da empresa contratada, com referência aos encargos estabelecidos na
condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento a Administração da
Prefeitura, nem poderá ser objeto deste Termo, razão pela qual a empresa contratada renuncia
expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Prefeitura;
7.27. É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da
Prefeitura durante a vigência do contrato.
7.28. É expressamente proibida a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver
previa autorização da Administração da Prefeitura.
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7.29. Os serviços especificados neste Termo de Referência excluem outros, de idêntica natureza,
que porventura se façam necessários para a boa execução da tarefa estabelecida pela Prefeitura,
obrigando se a empresa contratada a executá-la prontamente como parte integrante de suas
obrigações;
Lote I
ITEM

DESCRIÇÃO

UNIDADE

VALOR
ESTIMADO

1

PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM
ELETRODOMÉSTICOS (AR
CONDICIONADO,
GELADEIRA, FOGÃO,
FREEZER, ETC), TENDO
COMO BASE A TABELA
NACIONAL DE PEÇAS AO
CONSUMIDOR

PEÇAS DE
REPOSIÇÃO

R$ 110.500,00

VALOR
TOTAL

DESCONTO

Lote II
ITEM

1

DESCRIÇÃO
PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM
COMPUTADORES, TENDO COMO
BASE A TABELA NACIONAL DE
PEÇAS AO CONSUMIDOR

UNIDADE

VALOR
ESTIMADO

PEÇAS DE
REPOSIÇÃO

R$ 54.500,00

DESCONTO

VALOR
TOTAL

Lote III

ITEM

1
2
3

DESCRIÇÃO
DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR
CONDICIONADO DE 9000 BTUS A 60000
BTUS
FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE
12000 BTUS

UNIDADE

QTD

SERVIÇO

76

SERVIÇO

70

SERVIÇO

30

4

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE
7500 BTUS

SERVIÇO

10

5

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE
9000 BTUS

SERVIÇO

26

6

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE
18000 BTUS

SERVIÇO

26
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VALOR UNT

VALOR TOTAL

7

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE
24000 BTUS

SERVIÇO

18

8

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE
30000 BTUS

SERVIÇO

16

9

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE
36000 BTUS

SERVIÇO

1

SERVIÇO

1

SERVIÇO
SERVIÇO

47
37

10
11
12

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE
60000 BTUS
INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR
INSTALAÇÃO DE VENTILADOR

13

MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM
HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO
TIPO SPLIT 12000 BTus.

SERVIÇO

115

14

MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM
HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO
TIPO SPLIT 18000 BTus.

SERVIÇO

48

15

MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM
HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO
TIPO SPLIT 24000 BTus.

SERVIÇO

22

16

MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM
HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO
TIPO SPLIT 30000 BTus.

SERVIÇO

11

17

MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM
HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO
TIPO SPLIT 36000 BTus.

SERVIÇO

12

18

MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM
HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO
TIPO SPLIT 60000 BTus.

SERVIÇO

1

19

MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM
HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO
TIPO SPLIT 7500 BTus.

SERVIÇO

7

SERVIÇO

151

SERVIÇO

89

20
21

MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM
HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO
TIPO SPLIT 9000 BTus.
MANUNTENÇÃO DE VENTILADOR

22

MANUTENÇÃO CORRETIVO
ELETRODOMÉSTICO (FOGÃO, GELADEIRA,
FREZZER, MÁQUINA DE LAVAR, ETC)

SERVIÇO

100

23
24

MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR
INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL

SERVIÇO
SERVIÇO

73
15

25

REPARO EM VALVULA DE AR
CONDICIONADO DE 9000 BTUS A 60000
BTUS

SERVIÇO

40

26

INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO

SERVIÇO

20
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27

REPOSIÇÃO DE GÁS EM AR
CONDICIONADO DE 12000 BTUS

SERVIÇO

38

28

REPOSIÇÃO DE GÁS EM AR
CONDICIONADO DE 18000 BTUS

SERVIÇO

19

29

REPOSIÇÃO DE GÁS EM AR
CONDICIONADO DE 24000 BTUS

SERVIÇO

8

30

REPOSIÇÃO DE GÁS EM AR
CONDICIONADO DE 30000 BTUS

SERVIÇO

1

31

REPOSIÇÃO DE GÁS EM AR
CONDICIONADO DE 36000 BTUS

SERVIÇO

1

32

REPOSIÇÃO DE GÁS EM AR
CONDICIONADO DE 7500 BTUS

SERVIÇO

2

SERVIÇO

70

SERVIÇO

35

METRO

55

SERVIÇO

45

SERVIÇO

45

SERVIÇO
SERVIÇO

52
52

SERVIÇO

50

33
34
35

36

37
38
39
40

REPOSIÇÃO DE GÁS EM AR
CONDICIONADO DE 9000 BTUS
SERVIÇO DE SOLDA EM TUBULAÇÃO
SERVIÇO DE TUBULAÇÃO DE COBRE PARA
INSTALAÇÃO DE AR
CONDICONADO.(PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)
TROCA DE CAPACITOR DE AR
CONDICIONADO DE 9000 BTUS A 60000
BTUS
TROCA DE FILTRO SECADOR DE AR
CONDICIONADO DE 9000 BTUS A 60000
BTUS
TROCA DE FONTE DE COMPUTADOR
TROCA DE HD DE COMPUTADOR
TROCA DE MÉMORIA RAM DE
COMPUTADOR

41

TROCA DE MOTOR COMPRESOR DE AR
CONDICIONADO DE 9000 BTUS A 30000
BTUS

SERVIÇO

38

42

TROCA DE MOTOR VENTILADOR DE 9000
BTUS A 60000 BTUS

SERVIÇO

25

43

TROCA DE PLACA DE VÍDEO DE
COMPUTADOR

SERVIÇO

54

44

TROCA DE PLACA MÃE DE AR
CONDICIONADO DE 9000 BTUS A 60000
BTUS

SERVIÇO

39

SERVIÇO

45

SERVIÇO

36

45
46

TROCA DE PLACA MÃE DE COMPUTADOR
TROCA DE SENSOR DE GELO DE 9000 BTUS
A 30000 BTUS
TOTAL
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R$ 0,00

Modelo de Proposta de Preços
PREGÃO PRESENCIAL Nº. ___/2022
ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABELA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TEL.:
NOME/CONTATO:

PREGÃO PRESENCIAL
CNPJ Nº.:
Nº. _/2022

FAX:

E-MAIL:

VALIDADE DA PROPOSTA

NOME DA EMPRESA (CNPJ)
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CARIMBO DA EMPRESA
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. _____/2022
ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO Nº. ...

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE
SI CELEBRAM A _________________________,
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ________________ E A
EMPRESA, ______________________, NA FORMA
ABAIXO.

O _______________________________________, ente de Direito Público, através do Prefeito,
sediada na ____________________________________, CNPJ nº. _________________, neste
ato, representada por seu Prefeito o Senhor ____________________, brasileiro, _____________,
portador da Carteira de Identidade R.G. nº. _______________, emitida pela Secretaria da
Segurança Pública do Estado da _________, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério
da Fazenda sob o nº. _______________________, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE; e de outro lado a empresa _________________, inscrita no CNPJ sob nº.
__________________, Inscrição Estadual nº. _________________, com sede na
_________________________________________________, neste ato representada pelo seu
representante legal o Senhor ________________________, brasileiro, _____________, portador
da Carteira de Identidade R.G. nº. __________, emitida pela Secretaria da Segurança Pública do
Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº.
_________________, doravante denominada, simplesmente CONTRATADA, tem entre si
ajustado o presente Contrato de Prestação de Serviços, conforme consta no Processo
Administrativo nº. ____, da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. XXX/2022 que faz
parte integrante e complementar deste contrato, submetendo-se as partes às disposições
constantes da Lei n.º 8666/93 e sua alterações posteriores, e às cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO DO CONTRATO
O presente CONTRATO tem por objetivo a aquisição xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CLÁUSULA SEGUNDA: PRAZO, FORMA E LOCAL DOS SERVIÇOS
A forma de execução dos serviços do objeto do presente contrato é parcelada.
§ 1º - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se
iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração Pública Municipal. Quando
ocorrer o vencimento fora do dia útil, considerar-se-á o primeiro dia útil imediatamente
subseqüente, sem ônus para a Administração.
AV. MANOEL CARNEIRO, Nº. 327, CENTRO, ITABELA-BA

Pregão Presencial nº. 04/2022 – FL. 21

§ 2º - Poderá ser prorrogado o prazo de entrega previsto nesta cláusula, observadas as
disposições dos parágrafos 1º e 2º do Art. 57 da Lei 8666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O valor total deste contrato é de R$ ................. (.................................).
Os Preços ofertados serão fixos.
O preço ora acordado sofrerá revisão quando solicitado pelo contratado sempre que houver
aumento ou redução nos preços do objeto autorizado pelo Governo Federal.
§ 1° - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e
despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros
quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento
deste instrumento.
§ 2° - O pagamento será efetuado, na Tesouraria da Prefeitura ou crédito em conta bancária, até
10 (dez) dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e devidamente atestada a
quantidade de dos itens fornecidos no período.
§ 3° - Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento
será imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando
estabelecido que esse intervalo de tempo não será considerado para efeito de qualquer reajuste
ou atualização do valor contratual.
CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO
O prazo de vigência do contrato será até o dia 31 de dezembro de 2022, a contar de sua
assinatura. Podendo ser prorrogado, desde que observadas as disposições do art. 57 da Lei
8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA: DO RECURSO FINANCEIRO
As despesas do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:
Unidade Orçamentária:
Projeto / Atividade:
Elemento da Despesa:
CLÁUSULA SEXTA: DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES
1 - Dos direitos:
Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições avençadas
e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.
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2 - Das obrigações
Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado; e
b) dar à CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do contrato.
Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) entregar o equipamento de acordo com as especificações, quantidade e prazos do edital e do
presente contrato.
b) manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
c) apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em
especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários e fiscais;
d) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente
contrato;
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
A CONTRATADA sujeita-se às seguintes penalidades:
a) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e
sem prejuízo ao resultado: advertência;
b) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais
será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor
atualizado do contrato;
c) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao
montante não adimplido do contrato;
d) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do
contrato;
e) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do
contrato.
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f) advertência;
g) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com
a União, com órgãos e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação,
com o Distrito Federal e Municípios por prazo de até 05(cinco) anos;
h) multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso do não
cumprimento do objeto contratado;
i) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso sobre
o valor da parte do fornecimento não executado;
j) multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não
realizado, por cada dia subsequente ao 30º (trigésimo).
CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO
Este contrato poderá ser rescindido:
a) por ato unilateral do CONTRATANTE, nas hipóteses dos incisos I a XII, XVII e XVIII, do art. 78, da
Lei n° 8.666/93;
b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde
que conveniente para o CONTRATANTE;
c) judicialmente, nos termos da legislação.
A rescisão de que trata a alínea ‘a’ desta cláusula, acarreta as seguintes conseqüências, sem
prejuízo das sanções previstas neste contrato:
a) execução da garantia contratual, para ressarcimento do CONTRATANTE e dos valores das
multas e indenizações a ele devidos;
b) retenção dos créditos do contrato, se existentes, até o limite dos prejuízos causados ao
CONTRATANTE.
CLÁUSULA NONA: DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO
A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE no caso de inexecução total ou parcial
do contrato que venham a ensejar a sua rescisão, conforme art. 77, da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA: DA VINCULAÇÃO
O presente contrato está vinculado ao Processo Administrativo de nº. XXX/2022, gerado pelo
edital de Pregão Presencial Nº. XXX/2022, à proposta do vencedor e à Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS OMISSÕES
Este contrato rege-se pela Lei n° 8.666/93, inclusive em suas omissões.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO RECEBIMENTO DO OBJETO
O objeto do presente contrato será recebido:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com a
especificação; e definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto e
conseqüente aceitação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Itabela para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente contrato.
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual
teor e forma, na presença das testemunhas instrumentais, abaixo firmadas.

____________(Ba), _______ de ______________ de 200____.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. _____/2022
ANEXO IV
MODELO DE CREDENCIAL

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº. ........................, com sede à
......................................, neste ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação
completa- nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente
instrumento

de

mandato,

nomeia

e

constitui,

seu(s)

Procurador(es)

o

Senhor(a)

....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de
Identidade nº. .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº. ....., residente à rua ...................................................,
nº. ........ como meu mandatário, a quem confiro amplos poderes para junto ao
Órgão.............................. praticar todos os atos necessários, relativos ao procedimento licitatório
na modalidade de Pregão nº. ..., conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para desistir de
recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, desistir,
firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, em nome do proponente dando tudo como bom, firme e valioso.

_________, Ba ____ de _______ 200__

___________________________________________________________
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

AV. MANOEL CARNEIRO, Nº. 327, CENTRO, ITABELA-BA

Pregão Presencial nº. 04/2022 – FL. 26

PREGÃO PRESENCIAL Nº. ____/2022

ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENINTES

DECLARAÇÃO
___________________________________________________________________
Nome da Empresa (CNPJ) __________________________________,com sito à (endereço
completo _________________________________________________,
Declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação
e contratação com a administração pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores).

..........................._____de __________________ de 200__.
____________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. ______/2022

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR
NO QUADRO DA EMPRESA

A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ/MF nº. __________________,
com

sede

à

_______________________________,

representada

pelo

Sr.

____________________________, portador do RG nº ______________ e inscrito no CPF/MF nº
___________________, declara, sob as penas previstas em lei, que em suas instalações, não há
realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a realização de
qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.
..........................._____de __________________ de 200__.

________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA
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PRGÃO PRESENCIAL Nº. ______/2022

ANEXO VII

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

A empresa____________________________________________________________
inscrito no CNPJ n° _____________________, por intermédio de seu representante legal o (a)
Sr.______________________________________________ portador (a) da Carteira de
Identidade n°. ______________ e do CPF n° ________________,
DECLARA, por seu representante legal infra-assinado para cumprimento do previsto no inciso VII
do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, publicada no DOU de 18 de julho de
2002, e no subitem 9.1.1 do mesmo edital, e para fins do Pregão Presencial nº XXX/20

22 da Prefeitura Municipal de Itabela - BA, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe.

..........................._____de __________________ de 200__.
____________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. _____/2022

ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E
ACEITAÇÃO DO TEOR DO EDITAL

A empresa____________________________________________________________
inscrito no CNPJ n° _____________________, por intermédio de seu representante legal o (a)
Sr.______________________________________________ portador (a) da Carteira de
Identidade n°. ______________ e do CPF n° ________________, DECLARA, por seu
representante legal infra-assinado que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital deste
Pregão, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e
informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação.

_____de __________________ de 200__.

____________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA
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