EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 025/2017- SRP
PREGÃO PRESENCIAL (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO)

I.

REGÊNCIA LEGAL
Lei Federal 10.520/02, subsidiariamente a lei 8.666/93; Lei Complementar 123/2006 e Decreto Federal
7.892 de 23/01/2013
II.
ÓRGÃO INTERESSADO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
PÚBLICOS.
III.
MODALIDADE
IV.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 165.1/2017
PREGÃO PRESENCIAL 025/2017-SRP
V.
VII.

TIPO DE LICITAÇÃO
MENOR PREÇO

VI.

FORMA DE ENTREGA
FORNECIMENTO PARCELADA

CRITÉRIO DE JULGAMENTO
MENOR PREÇO POR LOTE

VIII.
OBJETO
CONSTITUI OBJETO DESTE EDITAL A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DESTE
MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES DESCRITOS NO
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
IX. LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E INÍCIO DA ABERTURA DOS
ENVELOPES.
DATA: 24 DE MAIO DE 2017
HORA: 09:00 HORAS
LOCAL: AV. 2 DE JULHO, 737, BAIXA GRANDE, BAHIA.
X. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas com a presente licitação terão seus custos cobertos com os recursos provenientes da Lei
Orçamentária para o exercício 2017.
XI. PRAZO DE ENTREGA
24 (VINTE E QUATRO) HORAS APÓS ORDEM DE

XII.

CAPITAL SOCIAL
R$ 20.000,00

FORNECIMENTO
LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL, As informações e esclarecimentos
necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação serão prestados pelo pregoeiro e sua equipe de apoio,
diariamente, das 08:00 às 12:00 horas, na sala de Comissão de Licitação, sito na avenida 2 de Julho, nº 737, ou pelo telefone
(74) 32581165 ou pelo site licitacao@baixagrande.ba.gov.br

Pregoeiro responsável
SONIA LOBO DA SILVA
PREGOEIRA

DECRETO 11/2017
XIV - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
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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 interessadas que:
a) Se encontrem em processo de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação;
b) Tenham sido decretadas as suas falências;
c) Estejam cumprindo suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o
Município de Baixa Grande/BA ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com quaisquer
entidade da Administração Pública, bem como licitantes que se apresentem constituídas na forma de
empresas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, qualquer que
seja sua forma de constituição;
d) Empresas estrangeiras que não funcionem no país.
XV – DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
15.1. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006, as microempresas e
empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
15.2. 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 a proponente for declarada a vencedora do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas, com efeito de certidão negativa.
15.3. A não-regularização da documentação no prazo previsto, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
sendo facultado à Administração convocar para nova sessão pública as licitantes remanescentes, na ordem
de classificação, para contratação, ou revogar a licitação.
15.4. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e
empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma
Micro empresa ou empresa de pequeno porte.
15.5. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
15.5.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta
de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor
o objeto licitado;
15.5.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese, na ordem classificatória, para o exercício do
mesmo direito;
15.5.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontre no intervalo, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que
primeiro poderá apresentar melhor oferta.
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15.5.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será adjudicado em
favor da proposta originalmente vencedora do certame, em sessão pública, após verificação da
documentação de habilitação.
15.5.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para
apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena
de preclusão.
15.5.6. As licitantes que invocarem a condição de microempresas ou empresas de pequeno porte para fins
de exercício de quaisquer dos benefícios de que trata a LC 123/2006, deverão apresentar, no ato do
credenciamento para comprovação de tal condição, a Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial ou
Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou ainda o Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do
Exercício, DRE comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do Artigo 3º
da LC 123/06.
15.5.7. Os privilégios concedidos pela LC 123/2006 serão aplicados às cooperativas, nos termos do artigo34
da Lei nº. 11.488/07.
XVI - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO:
16.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente pregão.
16.2 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
16.2.1 Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, a alteração não afetar a formulação das propostas.
XVII – CREDENCIAMENTO
17.1. A proponente deverá se apresentar para credenciamento junto a PREGOEIRA por intermédio de um
representante devidamente munido de documento que o autorize a participar deste procedimento licitatório
e a responder pela licitante, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a
Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.
17.2. Reputa-se credenciada junto a PREGOEIRA a pessoa física integrante ou não do quadro societário da
licitante, regularmente designada para acompanhar o processo licitatório, com poderes para praticar os atos
necessários e inerentes ao procedimento, inclusive formular ofertas e lances de preços, devendo ser exibido,
juntamente com a credencial o documento probatório da legitimidade de quem outorgou os poderes.
17.3. O credenciamento far-se-á mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou
particular com firma reconhecida, atribuindo ao outorgado poderes para formular ofertas e lances de preços
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da proponente. Em sendo sócio,
proprietário ou dirigente da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou
Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura.
17.4. Quando apresentada procuração por instrumento particular, deverá ser anexada cópia do estatuto ou
contrato social.
17.5. Havendo necessidade de autenticação de documento a ser realizada pela Comissão de Licitação,
deverá ser solicitada pela Empresa interessada antes do Credenciamento, preferencialmente 01 (uma) hora
antes do certame.
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17.6. Concluída a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar a PREGOEIRA a declaração de
pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital – modelo do Anexo V
deste edital - e os envelopes da proposta de preço e dos documentos de habilitação.
17.7 Cada licitante poderá credenciar apenas 01 (um) representante, ficando este adstrito a apenas uma
representação.
17.8. A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem assim
o não comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão, inviabilizará a
participação do (s) licitante (s) no certame. Neste caso, o (s) portador (es) dos envelopes
poderá (ão) assistir apenas como ouvinte (s), não podendo rubricar documentos ou fazer
qualquer observação em ata ou mesmo de se manifestar ou interferir no desenvolvimento dos
trabalhos, ressaltando que quando a documentação de credenciamento estiver, por lapso,
dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o respectivo envelope será entregue ao licitante
que estará autorizado a abri-lo e retirá-lo, lacrando-o em seguida, uma vez que citado
documento se encontra no recinto, com o intuito de ampliar a disputa.
17.9. Recomenda-se que todos os representantes dos licitantes permaneçam na sessão até a conclusão dos
procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva, sob pena de decadência do direito ao recurso.
17.10. Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficarão à disposição dessas empresas
pelo período de 10 (dez) dias úteis, contados do encerramento da licitação (transcorrido o prazo
regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, quando
denegados os recursos interpostos), após o que serão destruídos pela Comissão Permanente de Licitação.
17.11. Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta.
XVIII - PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "A"
18.1.1 A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, indevassável e rubricado pelo
representante legal da empresa ou por seu mandatário identificado como Proposta de Preços, endereçada
ao Pregoeiro, com indicação dos elementos constantes dos itens III e VIII deste Edital, além da Razão Social
da empresa ( modelo abaixo).
NOME DA LICITANTE PROPONENTE
NOME DA LICITANTE PROPONENTE
A
PREFEITURA MUNICPAL DE BAIXA GRANDE
ENDEREÇO: AV. 2 DE JULHO, 737
ENVELOPE A - "PROPOSTA DE PREÇOS"
PREGÃO PRESENCIAL NO 025/2017 -SRP
Critério de Julgamento: Será considerada vencedora a licitante que apresentar o maior percentual de
desconto, sobre o menor preço apresentado nas tabelas de balcão ou montadoras, para peças,
atendendo assim, ao critério do “menor preço”, fazendo-se a classificação dos demais em ordem crescente
dos valores propostos.
16.1.3 Ocorrendo divergência entre o preço por item em algarismo e o expresso por extenso, será levado
em conta este último.
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16.1.4. Os Licitantes deverão apresentar as tabelas de preços até 03(três) dias antes da
Licitação para serem analisadas pela Comissão e aquela que apresentar menor preço de
balcão/montadora será encaminhada aos participantes para servir de parâmetro aos mesmos,
na apresentação de suas propostas de desconto. A não apresentação das tabelas por parte dos
participantes, servirá de parâmetro a tabela referente a cotação realizada por este Município.
16.1.5. A proposta apresentada deverá incluir todas e quaisquer despesas necessárias para o fiel
cumprimento do objeto desta licitação, inclusive todos os custos com material de consumo, salários,
encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da contratada, como também fardamento,
transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos
utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos
que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela contratada das obrigações.
16.1.6 A proposta de preços terá prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data fixada no item
X do preâmbulo para início da sessão pública, facultado, porém, aos proponentes estender tal validade por
prazo superior.
16.1.7 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.
16.1.8 Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste instrumento, nem propostas
com preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos
e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.
16.1.9 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste Instrumento
ou que consignarem valor global superior aos praticados no mercado ou com preços manifestamente
inexeqüíveis, 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.
16.1.10 A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados.
16.2. Deve a proposta, preferencialmente, estar impressa por processo eletrônico em 01 (uma) via, em
papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada na última
folha e preferencialmente rubricada nos demais.
16.3. A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, rigorosamente de acordo
com as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, não se admitindo propostas alternativas.
16.4. A proposta deverá apresentar o MENOR PREÇO POR LOTE, expressos em R$ (reais), com apenas
duas casas decimais.
16.5. Os preços 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 às especificações do objeto licitado.
16.5.1. Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os
preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.
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16.6. 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.
18.7. Quando se tratar de fornecimento de bens, a proposta deverá indicar a marca dos materiais ofertados
sob pena de desclassificação.
16.8. 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. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação
para contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
16.9. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.
XIX– JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
19.1. A sessão pública do pregão terá início no dia, hora e local designados no item IX do Edital, devendo o
representante da licitante efetuar o seu credenciamento, comprovando que possui os necessários poderes
para formulação de propostas, lances, negociação e para a prática dos demais atos inerentes ao certame
(art. 11 do Decreto federal nº 3.555/00).
19.2. Concluída a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar ao pregoeiro a Declaração de
Tratamento Diferenciado e Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação previstas neste
edital, Anexo V, e os envelopes da proposta de preços e dos documentos de habilitação, não sendo mais
aceitas novas propostas.
19.3. Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos Envelopes A e B, com a respectiva
documentação, não cabe desistência da proposta.
19.4. A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação será realizada
sempre em ato público, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos licitantes e pelo pregoeiro.
19.5. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. Somente as licitantes com propostas
classificadas participarão da fase de lances.
19.6. O pregoeiro selecionará a proposta de menor preço e as demais que tenham valores sucessivos e
superiores em até 10 % (dez por cento), em relação à de menor preço. Na impossibilidade de obter pelo
menos 03 (três) propostas nestas condições, serão selecionadas as melhores propostas subsequentes a de
menor preço, quaisquer que sejam os preços oferecidos, até o máximo de 03 (três), para participarem da
sessão pública de lances verbais.
19.7. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o pregoeiro selecionará todas as propostas em
condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
19.8. 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 o pregoeiro negociar,
visando obter preço melhor.
19.9. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o pregoeiro 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.
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19.10. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o (a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins
de classificação e habilitação.
19.11. Critério de Julgamento: Será considerada vencedora a licitante que apresentar o maior
percentual de desconto, sobre o menor preço apresentado nas tabelas de balcão ou
montadoras, para peças, atendendo assim, ao critério do “menor preço”, fazendo-se a classificação dos
demais em ordem crescente dos valores propostos
19.11.1 Ocorrendo divergência entre o preço por item em algarismo e o expresso por extenso, será levado
em conta este último.
19.12. A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte sujeita ao regime da Lei Complementar nº 123/06 não implica a inabilitação automática.
19.13. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e
que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e licitantes presentes.
XX - HABILITAÇÃO - ENVELOPE “B”
20.1 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, com cópia
autenticada por cartório competente ou por servidor da administração perfeitamente legível, com prazo
vigente na data de realização do certame.
20.1.1 Os documentos apresentados deverão atender à formalidade prevista no artigo 32 da Lei Federal nº
8.666/93.
20.1.1.2 Caso a licitante opte pela conferência dos documentos por servidor da Administração,
deverá apresentar os documentos originais e cópias à Comissão Permanente de Licitação até as
11:00 horas do dia anterior à entrega dos envelopes.
NOME DA LICITANTE PROPONENTE
B
PREFEITURA MUNICPAL DE BAIXA GRANDE
ENDEREÇO: AV. 2 DE JULHO, 737
ENVELOPE A - "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO"
PREGÃO PRESENCIAL NO 025/2017 -SRP
20.2. Documentos Relativos à Habilitação Jurídica:
a) Cédula de Identidade do representante da empresa;
b) registro comercial, no caso de empresa individual;
c) ato constitutivo e alterações subseqüentes, devidamente registrados, em se tratando de sociedade
comercial, e no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
Observação: Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.
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d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova de diretoria em
exercício;
e) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país,
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir.
Observação: Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.
20.2.1. Documentos Relativos à Regularidade Fiscal:
a)Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b)Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c)Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, Federal e Municipal do domicílio ou sede do licitante;
d)Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da Certidão Negativa
de Débitos/CND e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do
Certificado de Regularidade do FTGS/CRF.
e) Prova de regularidade perante a justiça do trabalho – CNDT (Lei nº 12.440 de 7 de julho de 2012).
20.2.2. 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, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses
da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do Índice Geral
de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro
indicador que o venha substituir.
Obs. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:
1 - Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):
- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação; ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.
2 - Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, ou
- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na
Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.
3 - Sociedade criada no exercício em curso:
- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio da licitante.
4.Em se tratando de Microempresas e empresas de pequeno porte (sociedades sujeitas ao regime
estabelecido na Lei nº 9.317/96 – “Simples”): por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da
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empresa ou em outro órgão equivalente, ou por fotocópia do Balanço e das demonstrações de resultado do
último exercício social devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da
empresa.
5 - O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por Contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
a) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com
data de expedição ou revalidação dos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data da realização da licitação,
caso o documento não consigne prazo de validade.
20.2.3. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:
a) Apresentar atestado(s) ou certidão(ões) de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, onde comprove que a Licitante prestou, ou esteja prestando fornecimentos pertinentes e
compatíveis com o objeto do presente Edital, que deverão atestar a inexistência de qualquer fato
desabonador em relação à Licitante, ficando reservado ao MUNICIPIO LICITANTE o direito de solicitar cópias
dos contratos a que se referem tais documentos;
b) Declaração do licitante de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para o
cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme modelo constante do Anexo VI.
c) Declaração do cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, através da
apresentação de declaração que comprove a inexistência de menor no quadro da empresa conforme o
modelo do Anexo VI.
XXI - DOS RECURSOS:
21.1. Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a
intenção de recorrer da decisão do pregoeiro, através do registro da síntese das suas razões em ata, sendo
que a falta de manifestação imediata e motivada implicará a decadência do direito de recurso e,
consequentemente, a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor pelo pregoeiro.
21.2. Manifestada a intenção de recorrer, será concedido o prazo de 02 (dias) dias úteis para a
apresentação das razões do recurso a ser entregue no endereço constante no item IX, ficando os demais
licitantes desde logo intimados para apresentarem contrarrazões, se quiserem, em igual prazo, cuja
contagem terá início no primeiro dia útil subsequente ao do término do prazo do recorrente.
21.3. O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior do órgão ou entidade
promotora da licitação, será realizado pelo pregoeiro no prazo de até 02 (dois) dias úteis.
21.4. A autoridade superior do órgão promotor do pregão terá o prazo de até 02 (dois) dias úteis para
decidir o recurso.
21.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
XXII – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
22.1. Não havendo a manifestação de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à proponente
vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
22.2. 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.
22.3. O objeto deste Pregão será adjudicado, por menor valor por Lote, à licitante vencedora, após
decididos os recursos, quando houver, sujeito o certame à homologação do Prefeito Municipal.
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22.4. A homologação e a Adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação.
22.5. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de classificação e a
quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para no prazo de 02(dois) dia
úteis assinar da Ata de Registro de Preços que, depois de cumpridos os requisitos de publicidade, terá
efeito de compromisso de execução dos serviços nas condições estabelecidas.
22.6. A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão gerenciador do Registro
de Preços, será formalizada pelo órgão interessado, por intermédio da emissão prévia de nota de empenho
de despesa.
XXIII - DO REGISTRO DE PREÇOS
23.1. A Prefeitura Municipal de Baixa Grande é o órgão gerenciador responsável pela condução do conjunto
de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele
decorrente.
23.2 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não
tenha participado do certame, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal de Baixa Grande – Órgão
Gerenciador, respeitadas as disposições contidas na Lei n.º 8.666/1993 e no Decreto Municipal n.º090/2014.
XXIV - DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO E DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS
24.1. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, serão convocados para assinar a
ata de registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no instrumento convocatório, podendo
o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra
motivo justificado aceito pela administração.
24.2 É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em
igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
24.3. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, após
cumpridos os requisitos de publicidade.
24.4. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido neste
artigo, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
24.5. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou
outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.
24.6. A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização
de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em
igualdade de condições.
XXV - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
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25.1. A entrega deverá ser de forma parcial e fracionada, conforme necessidade apresentada pela
Secretaria Requisitante, devendo ser feita no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da
solicitação expedita por servidor responsável.
25.2. Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados, separadamente por item e
acondicionados de forma a garantir sua integridade física.
25.3. Os produtos deverão ser recebidos definitivamente, após a aferição da qualidade, quantidade e
consequente aceitação.
25.4. As solicitações de fornecimento feitas por esta Administração, através do Registro de Preço, serão
efetuadas mediante emissão de Ordem de Fornecimento, devidamente numerada em ordem sequencial por
pedido, datada e assinada, pela autoridade competente.
25.5. O fornecimento deverá ser efetuado de acordo com a respectiva Ordem de Fornecimento, sempre
acompanhada do correspondente documento fiscal, com despesas de transporte assumidas pelo licitante.
25.6. O fornecimento deverá ser efetuado nos prazos estabelecidos, contados a partir do recebimento da
Ordem de Fornecimento pela Contratada.
25.7. Em caso de não conformidade, a nota fiscal será devolvida, para as devidas correções.
25.8. As quantidades constantes são meras estimativas, não estando essa Administração Municipal
obrigada a solicitar o fornecimento de sua totalidade, podendo, ainda, sofrer alterações, conforme previsto
no § 1º do Artigo 65, da Lei nº. 8.666/93.
XXVI – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO
26.1. A (s) empresa (s) Vencedora (s) deverá (ao) entregar o objeto da presente licitação no endereço da
Secretaria que requisitar o material .
26.2. Os Materiais, objeto desta licitação, deverão ser entregues de acordo com as necessidades da
Secretaria requisitante, no prazo máximo de 02 (dois) dias, a partir Emissão da Ordem de Fornecimento.
26.3. Os Materiais de que trata o presente Edital serão recebidos:
a) Provisoriamente, imediatamente, depois de efetuada a entrega do objeto, para efeito de posterior
verificação da conformidade do material entregue com a especificação pretendida;
b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação,
quando a nota fiscal será atestada e remetida para pagamento.
26.4. Na hipótese de constatação de anomalia que comprometa a utilização adequada do objeto deste
Edital, bem como se constatado divergência entre os produtos ofertados e os entregues, os mesmos serão
rejeitados, no todo ou em parte, conforme dispõe o art. 76 da Lei Federal nº 8.666/93.
26.5. Ocorrendo rejeição dos produtos, o Contratado deverá substituí-los no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas, a contar do momento em que for comunicada a citada rejeição, sem ônus para o
Contratante, sob pena de o não fazendo, ensejar nas sanções cominadas em Lei.
26.6. Ainda que os produtos sejam recebidos em caráter definitivo, subsistirá, na forma da Lei, a
responsabilidade da empresa Vencedora pela validade, qualidade e segurança dos mesmos.
XXVII – DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
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27.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata de Registro de Preços,
ressalvadas as hipóteses previstas no art. 65, §5º, da Lei 8.666/93.
XXVIII - CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO PROPONENTE
28.1. O Proponente terá seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
I - a pedido quando:
a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de
força maior;
b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de
mercado, dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações, e se a comunicação ocorrer antes
do pedido de fornecimento.
II - por iniciativa da Prefeitura Municipal, quando:
a) o fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior aqueles
praticados no mercado;
b) perder qualquer condição de habilitação técnica exigida no processo licitatório;
c) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
d) não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço;
e) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro
de Preço;
f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de
Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes;
28.2. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Prefeitura Municipal fará o devido
Apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará ao Proponente a nova ordem de registro.
28.3. A Ata de Registro de Preço, decorrente desta licitação, será cancelada automaticamente:
a) por decurso do prazo de vigência;
b) quando não restarem fornecedores registrados.
XXIX - DO PAGAMENTO
29.1. Os pagamentos decorrentes da entrega do objeto licitado efetivar-se-ão com a entrega da conta,
acompanhada da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(ais), somente atestada(s) pelo(s) gestor da Ata
29.2. Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, ressalvada a necessidade de restabelecimento do
equilíbrio econômico financeiro do contrato, nos termos da Lei.
29.3. A(s) nota(s) fiscal(ais), relativa(s) à(s) Ordem(ns) de Entrega, terá(ão) um prazo de até 05 (cinco)
dias úteis para conferência e aprovação da(s) sua(s) protocolização(ões).
29.4. As contas serão pagas conforme especificado no contrato, contados, após a data de protocolização.
29.5. Nenhum pagamento será efetuado à contratada antes de paga ou relevada eventual multa que lhe
tenha sido aplicada.
XXX - SANÇÕES
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30.1. A Administração poderá, garantida prévia defesa, aplicar à proponente vencedora as seguintes
sanções:
a) Advertência pelo atraso injustificado no fornecimento;
b) Multa ;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com a Administração, por
prazo não superior a 02 (dois) anos, pela inexecução parcial da entrega;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública pelo tempo que perdurar
os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação da contratada e depois de ressarcido os
prejuízos resultantes, para a Administração pela inexecução total da entrega;
e) A sanção prevista na alínea “d” é de competência exclusiva da Secretária Municipal de Administração,
depois de facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura
de vista.
30.2. Se o licitante vencedor recusar-se injustificadamente a assinar o contrato no prazo estabelecido, será
convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, sujeitando-se a licitante desistente às
penalidades previstas no subitem 30.3 deste Edital.
30.3. O atraso injustificado na entrega dos materiais sujeitará a adjudicatária a multa de mora, no valor de
0,2% (dois décimo por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho, até o limite de 10% (dez por
cento) do valor do contrato, sem prejuízo das demais sanções. A multa será descontada dos pagamentos, ou
ainda, se for o caso, cobrado judicialmente.
XXXI - DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO
31.1. No interesse da Prefeitura Municipal, o valor inicial atualizado da contratação poderá ser aumentado
ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), com fundamento no art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei
n.º 8.666/1993.
31.2. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários.
31.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta Cláusula, exceto as
supressões resultantes de acordo entre as partes.
XXXII - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
32.1. Ao Prefeito Municipal compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato
superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.
32.2. A anulação do Pregão induz à da Ata de Registro de Preços e à do contrato.
32.3. Os licitantes ou fornecedores não terão direito à indenização em decorrência da anulação do
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que
tiver suportado no cumprimento do contrato.
32.4. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover
diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.
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32.5. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que
não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
classificação e habilitação.
32.6. Caso os prazos definidos neste edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles serão
considerados como aceitos pelo licitante para efeito de julgamento deste Pregão.
32.7. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de
2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte.
32.8. Em caso de divergência entre normas infra legais e as contidas neste edital, prevalecerão às últimas.
32.9. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da
Prefeitura Municipal, sem prejuízo do disposto no art. 4º, inciso V, da Lei nº 10.520/2002.
XXXIII - DOS ANEXOS
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO

I – TERMO DE REFERÊNCIA
II - ESPECIFICAÇÃO
III – DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO
IV – MODELO DE CREDENCIAMENTO
V - DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO DO TRABALHO DO MENOR
VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE
VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO OU PEQUENA EMPRESA
VIII – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
IX – DECLARAÇAO DE PROPOSTA INDEPENDENTE

XXXIV- DO FORO
34.1 Quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas da execução desta licitação serão dirimidas no Foro da
Comarca de Baixa Grande, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
34.2. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em vigor, em especial
as Leis Federais nº 8.666/93, nº 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e Decreto Federal 7.892 de
23/01/2013.
Baixa Grande, 25 de Abril de 2017

Sonia Lobo da Silva
Pregoeira Oficial
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ANEXO–I
PREGÃO PRESENCIAL Nº. SRP 025/2017
TERMO DE REFERÊNCIA
DO OBJETO:
1.1. CONSTITUI OBJETO DESTE EDITAL A CONTRATAÇÃO

DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PREÇOS,
PEÇAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA
FROTA DESTE MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES
DESCRITOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE

.
DA JUSTIFICATIVA:
2.1. O objeto solicitado é para atender a demanda de Fundo Municipal de Saúde, Secretaria de
Educação, Esporte e Lazer, Fundo de Assistência Social, Secretaria de Planejamento, Gestão e
Finanças, Secretaria de Agricultura, Gabinete do Prefeito.
DA ESPECIFICAÇÃO:
3.1. As especificações estão contidas no Anexo II.
PAGAMENTO:
4.1. O Município de Baixa Grande/BA providenciará o pagamento à contratada até o 30(trinta)
dias ao fornecimento, após a apresentação da competente Nota Fiscal com o aceite pelo Setor
Administrativo do Município licitante.
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
5.1 – Arcar com todas as despesas relativas ao objeto contratado deste edital, incluindo-se mão
de obra e todos os tributos incidentes.
5.2. Indicar um preposto, com poderes para representar a empresa Contratada, em tudo o que se
relacionar com o fornecimento.
5.3 - Todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de frete, resultantes da
execução do objeto deste termo serão de exclusiva responsabilidade da Contratada.
5.4 - A Contratada fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou
supressões, até 25% do valor inicial atualizado do contrato.
5.6. – Não será permitida a sub-contratação do todo, nem de parte do objeto do presente
Contrato, sem prévia anuência da Contratada.
5.7. – Prestar o fornecimento indicado na ordem de compra até o máximo dois dias úteis, após o
recebimento desta.
PRAZO DE ENTREGA:
6.1. O prazo máximo para fornecimento não poderá ultrapassar 02 (dois) dias, a contar do
recebimento da respectiva ordem de fornecimento.
ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
7.1. A licitante entregará os produtos nos locais indicados nas ordens de fornecimentos expedidas
pelo Município.
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SECRETARIA DE SAÚDE
ITEM

MARCA/MODELO

ANO

PLACA

COMBUSTÍVEL

VALOR PREVISTO

2011/2012

NZZ 4686

DIESEL

10.000,00

1.

MICROONIBUS VOLARES V 8

2.

ETIOS SEDAN XAC 1.5

2014

OZP 3960

ALCOOL/GASOLINA

10.000,00

3.

ETIOS SEDAN XAC 1.5

2014

OZP 6155

ALCOOL/GASOLINA

10.000,00

4.

FIAT DOBLÔ

2014

OZU 3755

ALCOOL/GASOLINA

10.000,00

5.

RENEAULT KANGOO

2013

OZE 3231

ALCOOL/GASOLINA

10.000,00

6.

FORD COURIER

2010/2011

NTM 5442

GASOLINA

10.000,00

7.

FIAT FIORINO AMBULANCIA

2009/2010

JSN 2375

ALCOOL/GASOLINA

10.000,00

8.

TRANSIT 350 L

2011

OKI 1862

DISEL

40.000,00

LOTE I

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ITEM

MARCA/MODELO

ANO

PLACA

COMBUSTÍVEL

VALOR PREVISTO

9.

KOMBI VW

2008/2009

JRX 4419

ALCOOL/GASOLINA

10.000,00

10.

FIATR STRADA WORKING

2014/2015

PJJ 1516

ALCOOL/GASOLINA

10.000,00

11.

SIENA

2016

PKG 4394

ALCOOL/GASOLINA

10.000,00

12.

FIAT PALIO 1.4

2012/2013

OKU 4452

ALCOOL/GASOLINA

10.000,00

LOTE III
SECRETARIA DE OBRAS
ITEM

MARCA/MODELO

ANO

PLACA

COMBUSTÍVEL

VALOR PREVISTO

13.

CAÇAMBA IVECO 170E22

2011

NZN 6390

DIESEL

20.000,00

14.

CAÇAMBA IVECO 170E22

2010

NZN 9361

DIESEL

20.000,00

15.

CAMINHÃO TANQUE MERCEDES BENS
ATRON 2729 K 6X4

2013

OUS 3051

DIESEL

16.

CAÇAMBA FORD 2429

2014

OZH 0263

DIESEL

20.000,00

17.

CAÇAMBA VW 26.280 CRM 6X4

2013/2013

OUS 5119

DIESEL

60.000,00

18.

CAÇAMBA TRUCK

DIESEL

20.000,00

DIESEL

60.000,00

20.

2013
LOTE V
SECRETARIA DE OBRAS MAQUINAS
CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9S
2012
CARREGADEIRA JCB 426 ZX
2013

DIESEL

40.000,00

21.

PARA PATROL CASE MODELO 845

2013

DIESEL

40.000,00

22.

PATROL CATERPILAR 120K

2013

DIESEL

40.000,00

23.

RETROESCAVADEIRA 4X4 MWM
JCB MODELO 3C

2013

DIESEL

24.

RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND
MARCA CNH MODELO B90B

2012

DIESEL

20.000,00

25.

TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAN

2007

DIESEL

20.000,00

19.

20.000,00

30.000,00
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LOTE IV
SECRETARIA DE AGRICULTURA
ITEM

MARCA/MODELO

1.

GOL

2.

RANGER

ANO

PLACA

COMBUSTÍVEL

VALOR PREVISTO

2015/2016

PJL 8428

ALCOOL/GASOLINA

10.000,00

2002

JPZ 1656

DIESEL

15.000,00

LOTE VI
ADMINISTRAÇAO GERAL
ITEM

MARCA/MODELO

3.

GOL 1.0

ANO

PLACA

COMBUSTÍVEL

2008/2008

JRJ 6375

ALCOOL/GASOLINA

VALOR PREVISTO

10.000,00

LOTE VII
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ITEM

MARCA/MODELO

ANO

PLACA

COMBUSTÍVEL

2003/2004

JLU 9903

DIESEL

VALOR PREVISTO

26.

BESTA GS GRAND

27.

2011

NZF 6360

DIESEL

28.

ÔNIBUS VOLKSWAGEN
ELETRONICO 15190
MICRO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS

2016/2017

PKC 1821

DIESEL

25.000,00

29.

MICROONIBUS VOLARES V 8

2010/2010

NTG 2823

DIESEL

20.000,00

30.

2011

NZF 9244

DIESEL

31.

ÔNIBUS VOLKSWAGEN
ELETRONICO 15190
KOMBI

2008/2009

JRE 1034

DIESEL

10.000,00

32.

MICROONIBUS VOLARES V 8

2007/2008

DIESEL

15.000,00

33.
34.

ÔNIBUS VOLKSWAGEN
ELETRONICO 15190
ÔNIBUS MERCEDES BLUTEC 5

JRD 5236
NTE 6012

2013/2014

OUS 2124

DIESEL

20.000,00

35.

ÔNIBUS MERCEDES BLUTEC 5

2015

PJF 9753

DIESEL

20.000,00

36.

MICRO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS

2016/2017

PKC 5412

DIESEL

20.000,00

37.

MICRO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS

2016/20017

PKC 4996

DIESEL

20.000,00

2009/2010

DIESEL

20.000,00
20.000,00

20.000,00

20.000,00
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° XX/2017
(Nome da empresa) ___________________________________________________
CNPJ_______________________________________________________________
Sediada na __________________________________________________________
___________________________________________________________________,
declara, sob as penas da lei, que preenche plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos
no presente edital, do PREGÃO PRESENCIAL para Registro de Preços n° PRP 025/2017, ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Localidade e data:
Assinatura
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ANEXO IV
MODELO DE CREDENCIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° XX/2017

___________________________________________________________________,
inscrita
no
CNPJ
sob
o
n°
__________________,
sediada
na
___________________________________________________________________, neste ato
representada pelo (a) Sr (a) ____________________________________ , portador da cédula de
identidade
(RG)
__________________________,
residente
e
domiciliado
na
_________________________________________________, inscrito no CPF sob o n°
______________________________, detentor de amplos poderes para nomeação de
representante para que lhe faça às vezes para fins licitatório, confere-os à
________________________________________________________, portador da cédula de
identidade
(RG)
__________________________,
e
inscrito
no
CPF
sob
n°
__________________________, com o fim específico de representar a outorgante perante a
Prefeitura Municipal de BAIXA GRANDE- BA, no PREGÃO PRESENCIAL para Registro de
Preços n° PRP 038/2015, podendo assim retirar editais, propor seu credenciamento e oferta em
lances verbais em nome da representada, e ainda assinar atas, contratos de fornecimento de
materiais ou prestação de serviços, firmar compromissos, enfim, todos aqueles atos que se
fizerem necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato.
Localidade e data:
_________________________________
Outorgante (reconhecer firma)
_________________________________
Outorgado

OBS.: Este DOCUMENTO deverá ser preenchido em
papel timbrado da empresa proponente e assinada
pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou
procurador(es) devidamente habilitado(s).
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

A (nome da empresa) ............................................................................ CNPJ, nº ...............................,
com sede à .................................................., declara, sob as penas da 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 .........

OBS.: Este DOCUMENTO deverá ser preenchido em
papel timbrado da empresa proponente e assinada
pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou
procurador(es) devidamente habilitado(s).
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°. XX/2017

_______________________,inscrita no CNPJ sob o nº _____________, estabelecida a
rua______________________,Nº____,na cidade de ________________________________,por
intermédio de seu representante legal , declara que sua empresa não foi considerada INIDÔNEA
para licitar ou contratar com a Administração Publica, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei
nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como em cumprimento ao que dispõe o parágrafo 2º do
artigo 32 da referida lei. Declaro também, que comunicarei qualquer fato superveniente a entrega
dos documentos de habilitação, de acordo com as exigências do Edital de PREGÃO
PRESENCIAL para Registro de Preços n°. PRP 025/2017 da Prefeitura Municipal de Baixa
Grande - BA.
Localidade e data: ________
_________________________
Assinatura
OBS.: Este DOCUMENTO deverá ser preenchido em
papel timbrado da empresa proponente e assinada
pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou
procurador(es) devidamente habilitado(s).
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO OU PEQUENA EMPRESA
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 025/2017.
Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos para os fins da parte final do
inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02, termos conhecimento de todas as informações e das
condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, e ainda:
Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº
123/06, declaramos:
( ) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na condição de
microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei
Complementar nº 123/06.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na condição de pequeno
porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei
Complementar nº 123/06.
( ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na comprovação da
nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 2 (dois) dias úteis , cujo termo
inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a
critério da Administração Pública , cientes de que a não-regularização da documentação , no prazo previsto
implicará decadência do direito à contratação , sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93,
especialmente a definida no art. 86 .

_____de __________________ de 200__.
____________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

OBS.: Este DOCUMENTO deverá ser preenchido em
papel timbrado da empresa proponente e assinada
pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou
procurador(es) devidamente habilitado(s).
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ANEXO VIII
PREGÃO PRESENCIAL Nº xx/2015/SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XX/2017
O Município de Baixa Grande – BA, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Luzinar Gomes Medeiros,
portador da carteira de identidade RG n°................., inscrito no CPF sob o n° ............., brasileiro, residente
e domiciliado, nesta cidade, doravante denominado MUNICÍPIO, e a Empresa........................ ,
estabelecida na ..................., CNPJ n° ............................, neste ato representada pelo
Sr(a)............................, portador da carteira de identidade RG n°........................., doravante denominada
PROMITENTE FORNECEDORA, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, com as alterações nela
inseridas pela Lei Federal n° 8.883/94, Lei Federal n° 10.520/2002 e Decreto Federal nº 7.892/2013, e
demais normas legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL
N°........../2017, para REGISTRO DE PREÇOS, conforme consta do processo administrativo próprio,
firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas às disposições da Lei n° 8.666/93, suas alterações
posteriores e as condições seguintes:
CLAUSULA I – DO OBJETO E DO VALOR
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE EDITAL O REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES DESCRITOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.
OS VALORES DOS ITENS PARA O REGISTRO DE PREÇOS ESTÃO ABAIXO DISCRIMINADOS:
ITEM

PRODUTO

UNID.

QUANT.

UNIT

TOTAL

CLAUSULA II
2.2 – As quantidades constantes nesta Ata de Registro de Preços poderão não ser adquiridas pelo Município.
Quando adquiridas, serão fornecidas pela empresa acima identificada, mediante emissão e recebimento pela
PROMITENTE FORNECEDORA da NOTA DE EMPENHO (válida como ordem de fornecimento), de acordo
com o disposto na presente Ata e no edital que a originou, podendo o fornecimento ser parcial ou total, de
acordo com as necessidades do Município, respeitadas as quantidades mínimas de carga para transporte
terrestre ou pluvial, do objeto acima descrito.
CLÁUSULA III – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
3.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data da
assinatura, podendo ser prorrogado, de acordo com a previsão legal.
3.2 – Nos termos do art. 15, §4° da Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal n° 8.883/94, durante
o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Baixa Grande BA, não será obrigado à
aquisição, exclusivamente por seu intermédio, os produtos referidos na Cláusula I, podendo utilizar, para
tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de
qualquer espécie à empresa detentora.
3.3 – Em cada aquisição decorrentes desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e
condições constantes do Edital do PREGÃO PRESENCIAL para Registro de Preços n° ........2017, que a
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição, por ser de pleno
conhecimento das partes.
3.4 – O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas abaixo:
a) Recusar-se a entregar o objeto adjudicado, no todo ou em parte, além de 30 dias corridos, após o prazo
preestabelecido neste Edital;
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b) incorrer em atraso decorrente de defasagem da entrega da qualquer item adjudicado, em relação ao
cronograma em vigor, ocorrido em qualquer de suas etapas relativas ao recebimento do produto, superior a
50% (cinqüenta por cento) do prazo global;
c) falir ou dissolver-se; ou
d) transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Contrato.
CLÁUSULA IV - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO
4.1 - O pagamento será efetuado até o 30.º (trigésimo) dia, do mês subseqüente a entrega e conferência
das quantidades solicitadas pelo Município;
4.2 - Para pagamento, a empresa deverá apresentar ao Departamento de Tesouraria, Secretaria Municipal
de Finanças, localizada xxxxxxxxxxx Baixa Grande, BA, a nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s)
de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de Baixa Grande BA e
conter o número do empenho correspondente.
4.3 – Além da nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s), a) empresa deverá apresentar e manter
atualizados (durante a validade do registro) os seguintes documentos:
4.3.1 – prova de regularidade com a Previdência Social (CND – Certidão Negativa de Débito, expedida pelo
INSS – Instituto Nacional de Seguro Social) dentro de seu período de validade;
4.3.2 – prova de regularidade com o FGTS (CRF – Certificado de Regularidade de Situação, expedido pela
Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de validade;
4.4 – Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela
vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
4.5 – O CNPJ da Detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação
apresentada no procedimento licitatório.
4.6 – Nenhum pagamento será efetuado a Detentora da Ata enquanto pendente de liquidação de quaisquer
obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou inadimplência, sem que isso
gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.
4.7 - Nos pagamentos realizados após a data convencionada, incidirão juros de 0,5% (cinco décimos por
cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento e correção monetária pelo índice INPC, pro rata dia.
CLÁUSULA V – DA ENTREGA E DO PRAZO
5.1 - O prazo de entrega será de no máximo 03 (três) dias úteis, a partir do recebimento da Nota de
Empenho e confirmação de pedido.
5.2 – A empresa fornecedora deverá constar na Nota Fiscal a data e hora em que a entrega dos produtos foi
feita, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos produtos.
5.2.1 – A entrega será feita à Secretaria Solicitante, nos endereços indicados nas ordens de fornecimentos
expedida pelo Município, a quem caberá conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de
posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.
5.2.2 - Além da entrega no local designado pelo Setor de Compras, conforme subitem 4.2.1, deverá a
licitante vencedora também descarregar e armazenar os materiais em local indicado por servidor,
comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.
5.3 - Toda e qualquer entrega de materiais fora do estabelecido neste edital será imediatamente notificada à
licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando entendido que
correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as sanções previstas neste edital.
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5.4 – Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria de Saúde não o
aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob
pena de responsabilidade.
5.5 – No hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de 5
(cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias.
5.6 – A Secretaria terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do que foi entregue,
lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a DETENTORA DA ATA para substituição do
objeto entregue em desacordo com as especificações.
5.7 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da DETENTORA DA ATA pela
perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do
Empenho, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES
6.1 – Do Município
6.1.1 – Atestar o efetivo recebimento definitivo do objeto licitado;
6.1.2 – Aplica a PROMINENTE FORNECEDORA penalidades, quando for o caso;
6.1.3 – Prestar a toda e qualquer informação a licitante vencedora, por esta solicitada, necessária à perfeita
execução do Contrato;
6.1.4 – Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no
Departamento de Tesouraria;
6.1.5 – Notificar, por escrito à Contratada da aplicação, de qualquer sanção;
6.2 – Da Promitente Fornecedora
6.2.1 – Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital;
6.2.2 - Serão de inteira responsabilidade da empresa, os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste contrato, isentando o Município de qualquer
responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações
trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de
demanda.
6.2.3 – A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto da presente ata, com
perfeição e acuidade.
6.2.4 - Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer),
como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da mesma a responsabilidade por
quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto
às leis trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram.
6.2.5 – A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município, ou
a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas,
dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.
6.2.6 - Deverão ser prestados pela empresa, todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município,
e cujas reclamações se obriga a atender prontamente.

Pregão Presencial (SRP) nº. 025/2017– FL. 25

6.2.7 – Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação.
6.2.8 – Aceitar, reduzir os preços registrados na hipótese de este tornar-se superior aos praticados no
mercado.
6.2.9 – Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que fizerem necessários no
quantitativo estimado do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
contratado.
CLÁUSULA VII – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO
7.1 – O contrato de aquisição decorrente da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados pela
emissão e retirados da Nota de Empenho pela detentora.
7.2 – A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os pedidos
efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes estiver prevista para data
posterior à do seu vencimento.
7.3 – Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a qual deverá ser
feita através de Nota de Empenho.
7.4 - Toda e qualquer entrega de material fora do estabelecido neste edital, será imediatamente notificada
à(s) licitante(s) vencedora(s) que ficará(ão) obrigada(s) a substituir os materiais, o que fará(ão)
prontamente, num prazo máximo de 48 horas, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais
substituições, sendo aplicadas também às sanções cabíveis.
7.5 - O objeto desta licitação será recebido e fiscalizado pelas respectivas Unidades Contratantes, consoante
o disposto no artigo 73, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações introduzidas
pela Lei Federal nº. 8.883/94 e seguintes, e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES
8.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do PREGÃO PRESENCIAL ou de
contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
8.1.1 – Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
8.1.2 – Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da
contratação;
8.1.3 - Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao
resultado: advertência;
8.1.4 - 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;
8.1.5 - 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;
8.1.6 - Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
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8.1.7 - 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 05
anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
8.1.8 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
CLÁUSULA IV – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
9.1 – Os preços que vierem a constar da Autorização de Fornecimento (ou instrumento equivalente) poderão
ser revistos, quando provocado por escrito de ambas as partes, nos termos da legislação em vigor, conforme
Art. 65, letra “d”, da Lei Nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subseqüente.
9.2 – Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie ou de alteração dos preços, comprovadamente,
praticadas no mercado, com a finalidade de manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença.
9.3 - A Administração Municipal poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados,
garantida a prévia defesa do Detentora da Ata, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de
mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no
mercado nacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da assinatura da Ata pelas partes
interessadas.
9.4 – O preço, quando atualizado, não poderá ser superior ao praticado no mercado.
CLÁUSULA X – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
10.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito pela Administração,
quando:
10.1.1 – A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata;
10.1.2 – A detentora não retirar qualquer Nota de Empenho, no prazo estabelecido e a Administração não
aceitar sua justificativa;
10.1.3 - A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a
critério da Administração; observada a legislação em vigor;
10.1.4 – Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de
preços, se assim for decidido pela Administração, com observância das disposições legais;
10.1.5 – Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticadas no mercado, e a detentora não
acatar a revisão dos mesmos;
10.1.6 – Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
10.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo administrativo da
presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da
detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 2 (duas) vezes
consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
10.3 – Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir
as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a
ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal n° 8.666/93,
alterada pela Lei Federal n° 8.883/94. 9.3.1 – A solicitação da detentora para cancelamento dos preços
registrados deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a
aplicação das penalidades previstas na Cláusula VII, caso não aceitas as razões do pedido.
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CLÁUSULA XI – DAS UNIDADES REQUISITANTES
10.1 – O objeto desta Ata de Registro de Preços poderá ser requisitado pelo seguinte órgão desta
Administração, através do Setor de Compras.
CLAUSULA XII – DAS COMUNICAÇÕES
11.1 – As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle da presente Ata,
serão feitas sempre por escrito.
CLÁUSULA XIII - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
12.1 – Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes desta Ata de Registro de
Preços, serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.
CLAUSULA XIV - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
13.1 – A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á conforme o Edital da licitação modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, tipo menor preço por item, para Registro de Preços N° SRP .........../2015.
CLÁUSULA XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – Integram esta Ata, o edital do PREGÃO PRESENCIAL para Registro de Preços n° SRP .........../2015 e
proposta da empresa, classificada em 1° lugar no certame supra numerado.
14.2 – Os caso omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, alterada pela Lei Federal
n° 8.883/94, pelo Decreto Municipal no que não colidir com a primeira e nas demais normas aplicáveis.
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito.
CLÁUSULA XVI– DO FORO
16.1 – As parte elegem o foro da Comarca de Baixa Grande – BA, como único competente para dirimir
quaisquer ações oriundas desta Ata.
E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença de duas testemunhas abaixo.
........................., .. de 2017.

_____________________________
Prefeito Municipal

_____________________________
Detentora da Ata
Testemunhas:

1)___________________________________
CPF:

2)___________________________________
CPF
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