PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
M O D A L I D A D E : P R E G Ã O E L E T R Ô NI CO N º 0 1 2 / 2 02 1
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 203/2021
LICITAÇÃO BANCO DO BRASIL Nº 873035
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO.
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ Nº
ENDEREÇO:
E-MAIL:
CIDADE:
TELEFONE/FAX
PESSOA PARA CONTATO:

ESTADO:

Recebemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada, com todos os seus
anexos.
a)
b)
c)
d)
e)

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA;
ANEXO II- FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE PREÇOS;
ANEXO III- MINUTA DO CONTRATO;
ANEXO IV- MODELO DE CREDENCIAL;
ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES DE
HABILITAÇÃO;
f) ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA;
g) ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICRO EMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE;
h) ANEXO VIII- MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE.
Local:__________________ , ____, de __________________ de______
_____________________________________
Senhor licitante,
Visando a comunicação futura entre o Município de Ubatã e essa empresa, solicito de vossa senhoria preencher o
recibo de entrega do edital e entregar no departamento de licitações pessoalmente, meio do e-mail:
licitaubata@hotmail.com.

Igor Bastos Rocha Melo
Pregoeiro Oficial– Portaria nº 185/2021
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A não remessa do recibo exime o município da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento
convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021 – S I S T E M A D E R E G I S T R O D E P R E Ç O S
LICITAÇÃO BANCO DO BRASIL Nº 873035
1. Regência Legal

Lei Federal 10.520/02, subsidiariamente a lei 8.666/93, Leis Complementares 123/2006 e alterações e Decreto Municipal
Nº 251/2017, Decreto Municipal nº 397 de 28 de Abril de 2020 e Lei nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020.
2. Órgão Interessado
MUNICÍPIO DE UBATÃ – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3. Modalidade
4. Processo Administrativo Nº
PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
203/2021
5. Tipo de Licitação
6. FORMA DE FORNECIMENTO
MENOR PREÇO POR ITEM
ENTREGA PARCELADA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO
7. Local e Data do Recebimento das Propostas e Início da Abertura dos Envelopes

Endereço eletrônico: O Pregão será realizado em sessão pública online por meio de recursos de tecnologia da
informação – INTERNET, através do site www.licitacoes-e.com.br mediante a inserção e monitoramento de dados gerados
ou transferidos para o aplicativo “licitações-e”, constante da página eletrônica do Banco do Brasil.
Recebimento das propostas: até 01/07/2021 às 09h00min.
Abertura das propostas: 01/07/2021 às 09h00min.
Início da sessão de disputa de preços: 01/07/2021 às 10h00min.
SERÁ CONSIDERADO O HORÁRIO DE BRASÍLIA (DF) PARA TODAS AS INDICAÇÕES DE TEMPO CONSTANTES
NESTE EDITAL.
8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Não aplicável nesta fase
9. Prazo de entrega
10. Patrimônio Líquido Mínimo necessário
Em até 05 (cinco) dias uteis após solicitação da secretaria
NÃO SE APLICA
requisitante.
11. Valor estimado para contratação:
Constante nos autos do processo administrativo.
12. Local, horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital.
Responsável: IGOR BASTOS ROCHA MELO
Endereço: RUA LAURO DE FREITAS, Nº 199, CENTRO.
Complemento: SETOR DE LICITAÇÕES DA SAÚDE

Horário:
Das 08:00 às 12:00 h

Estado: BAHIA
Telefone/Fax:

E-mail: l i c i t a u b a t a @ h o t m a i l . c o m
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Cidade: UBATÃ
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1. DO OBJETO
O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa para CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO, conforme as especificações descritas
no Termo de Referência, anexo I, para atender demandas desta Unidade de Saúde.
2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de
segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases.
2.2. O certame será realizado através do aplicativo “Licitações” do Portal Eletrônico do Banco do Brasil S.A.
2.3. Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Setor de Licitações e Contratos denominado “Pregoeiro”, com
o suporte de sua equipe de apoio, os quais, juntamente com a autoridade competente do órgão promotor da
licitação, formam o conjunto de operadores do sistema do Pregão Eletrônico.
3. DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DO PREGÃO
3.1. Data limite para acolhimento das propostas: até 01/07/2021 às 09h00min
3.2. Data e hora de abertura das Propostas: 01/07/2021 às 09h00min.
3.3. Data e Hora e para início da disputa de preços: 01/07/2021 às 10h00min.
3.4. Para efeito deste edital será considerado o horário da cidade de Brasília–DF.
3.5. Endereço Eletrônico para o encaminhamento das propostas: O Pregão será realizado em sessão pública
online por meio de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, através do site www.licitacoes-e.com.br
mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “licitações-e”, constante da
página eletrônica do Banco do Brasil.
4. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1. O registro formalizado na ata a ser firmada entre o órgão e as empresas que apresentarem as propostas
classificadas em primeiro lugar no presente certame, terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de sua
publicação.
4.2. Durante o prazo de validade do registro de preços o órgão não ficará obrigado a comprar o(s) item(s) objeto
deste pregão exclusivamente pelo sistema de registro de preços, podendo realizar licitações ou proceder a outras
formas de aquisição quando julgar conveniente, desde que obedecida a legislação pertinente às licitações, ficando
assegurado ao beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições.

4.3. A(o) Pregoeiro(o) da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a
finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata, sendo que serão considerados
compatíveis com os de mercado, os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados
pelo setor de licitações.
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4.2.1. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro
quando o município optar pela aquisição por meio legalmente permitido e o preço cotado neste for igual ou superior
ao registrado.
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4.3.1. Caso seja constatado que o preço registrado na ata seja superior à média dos preços de mercado, a(o)
Pregoeiro(o) solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo
aos níveis definidos no subitem anterior.
4.3.2. Caso o fornecedor não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido, e a(o)
Pregoeiro(o) da ata deverá convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
4.3.3. Em hipótese de não haver êxito nas negociações de que trata nos subitens anteriores, a(o) Pregoeiro(a)
procederá a revogação da ata, promovendo a compra por outros meios licitatórios.
5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1. Podem participar deste Pregão todos os licitantes do ramo do objeto desta licitação, que atendam todas as
exigências deste edital, inserindo-se aí, as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, sendo que, para
estas duas últimas serão concedido tratamento favorecido, diferenciado e simplificado, em consonância
com a Lei Complementar nº 123/2006, e alterações.
5.2. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e subsequente
encaminhamento de proposta de preço até a data e horário previstos no subitem 3.1, através do endereço eletrônico
constante no subitem 3.5, deste edital.
5.3. Os licitantes deverão manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e
atendimento dos requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste edital.
5.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às
sanções previstas no Decreto 5.450/05 e no Decreto Municipal 397/2020.
5.5. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.
5.6. Não serão aceitos licitantes que detenham as seguintes restrições:
5.6.1. Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração Municipal, ou, ainda,
penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública, nas hipóteses previstas no art.88 da Lei nº
8.666/93.
5.6.2. Que estejam reunidos em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si ou qualquer
que seja a sua forma de constituição.
5.6.3. Sob falência, dissolução ou liquidação.
6. DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE OU DO SEU REPRESENTANTE
6.1. Os licitantes ou seus representantes deverão estar previamente credenciados perante o provedor do sistema
eletrônico, através do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br.

6.2.1. A chave de identificação e a senha poderão ter validade de até 1 (um) ano e poderão ser utilizadas em
qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco,
devidamente justificado.
6.3. A perda da senha ou quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema para
imediato bloqueio de acesso.
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6.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação de senha, pessoal e intransferível, para
acesso ao sistema eletrônico.
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6.4. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº.
123/2006 e para que essa possa gozar dos benefícios previstos no capítulo V da referida Lei, é necessário, à época
do credenciamento acrescentar as expressões “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte” ou suas
respectivas abreviações “ME” ou “EPP”, à sua firma ou denominação, conforme o caso.
6.4.1. Caso a licitante já esteja cadastrada no Sistema e não constem os dados acima em sua firma ou
denominação, deverá providenciar a alteração de seu cadastro no Sistema junto a qualquer agência do Banco do
Brasil S/A.
6.4.2. A comprovação de que trata o subitem, quanto à condição de microempresa ou empresa de pequeno
porte (Me ou EPP), será realizada quando da entrega dos documentos de habilitação, pela licitante detentora do
melhor lance ou proposta, através de um desses documentos:

a) Contrato Social, registrado na Junta Comercial, constando a condição de ME ou EPP;
b) Certidão de optante pelo SIMPLES emitido pela Receita Federal;
c) Ou declaração de ME ou EPP, conforme anexo V.
6.5. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
6.6. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
6.7. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão
eletrônico.
6.8. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
7. DOS PROCEDIMENTOS
7.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico, o licitante deverá encaminhar, exclusivamente por meio
do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no Edital, a proposta de preços
em conformidade com o item 10, até a data e hora estabelecidos, quando, então, se encerrará automaticamente a
fase de recebimento de propostas.
7.2. Os documentos de habilitação e a proposta de preços deverão estar no formato PDF.
7.3. Os documentos de habilitação e a proposta do licitante melhor classificado serão disponibilizados para
avaliação da Pregoeiro e para acesso público somente após o encerramento da sessão pública de lances.

7.5. Para inserção de sua proposta inicial, o licitante deverá observar rigorosamente a descrição e unidade de
fornecimento do objeto, constante neste Edital e seus Anexos.
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7.4. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente inseridos no sistema. Após o início da sessão pública do pregão eletrônico não
caberá desistência da proposta e/ou do lance ofertado.
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7.6. No campo “INFORMAÇÕES ADICIONAIS” da proposta eletrônica, deverão ser especificadas
obrigatoriamente uma única marca para o item ofertado. Não serão aceitas expressões do tipo “diversas”, “marcas
diversas”, ou quaisquer outras.
7.7. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade
com os requisitos do Edital, que não tiverem a marca do produto e/ou que forem manifestadamente inexequíveis.
7.8. O julgamento das propostas será feito pelo MENOR PREÇO POR ITEM, de acordo com o especificado no
Anexo II.
7.9. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em tempo real por
todos os participantes.
7.10. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem
prejuízo das sanções previstas nesse Edital.
7.11.O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo Pregoeiro.
7.12.Somente as propostas classificadas pelo Pregoeiro participarão da etapa de envio de lances.
7.13.O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço ofertado na etapa de propostas.
7.14.No caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva etapa, valem os valores obtidos na etapa de
propostas.
7.15.Aberta a etapa competitiva (sessão pública de lances), o licitante poderá encaminhar lances, exclusivamente
por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do recebimento do lance e do valor
consignado no registro.
7.15.1. O pregoeiro poderá, em virtude da celeridade da fase de lance, julgar até 10 itens
concomitantemente.
7.16.O licitante poderá oferecer lances sucessivos, considerando o valor do total do item, observando o horário
fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
7.17.O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.
7.18.Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e registrado em
primeiro lugar pelo sistema eletrônico.
7.19.O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de R$ 0,01 (um centavo), que incidirá tanto em
relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que cobrir a melhor oferta.

7.21.Durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, o licitante será informado em tempo real do valor do menor
lance registrado, vedada a identificação do seu detentor.
7.22.A etapa de lances da Sessão Pública será no modo de disputa Aberto e Fechado, conforme art. 32 do
Decreto Municipal 397/2020, e terá duração de 15 (quinze) minutos.
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7.20.Se algum licitante fizer um lance que esteja em desacordo com a licitação (preços e diferenças inexequíveis ou
excessivas), poderá tê-lo cancelado pelo Pregoeiro através do sistema.
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7.23.Encerrado o prazo previsto no subitem 7.21, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos
lances e, transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será
automaticamente encerrada.
7.24.Encerrado o prazo de que trata o subitem 7.22, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de
valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um
lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.25.Na ausência de, no mínimo, 03 (três) ofertas nas condições de que trata o subitem 7.23, os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 03 (três), poderão oferecer um lance
final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
7.26.Encerrados os prazos estabelecidos nos subitens 7.23 e 7.24, o sistema ordenará os lances em ordem
crescente de vantajosidade.
7.27.Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos subitens 7.23 e 7.24, haverá o reinício da
etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de 03 (três), na ordem de classificação, possam ofertar
um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado,
após esta etapa, o disposto no subitem 7.25.
7.28.Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para
habilitação, a Pregoeiro poderá, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do disposto
no subitem 7.26.
7.29.No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva, o sistema eletrônico poderá
permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando a Pregoeiro, quando possível, sua
atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
7.30.Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e
reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico
www.licitacoes-e.com.br.
7.31.Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e
empresas de pequeno porte, entendendo-se como empate (ficto) as propostas apresentadas pelas ME e EPP que
sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta mais bem classificada.
7.32.Ocorrendo empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será acionada pelo
sistema para apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado.
7.33.Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico,
contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas no Edital.

7.35.Concluída a negociação, o licitante melhor classificado deverá encaminhar via sistema, a proposta adequada
ao último lance ofertado e, se necessário, os documentos complementares, no prazo de até 12 (doze) horas
contadas da solicitação do Pregoeiro no sistema.
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7.34.O licitante que receber solicitação de negociação deverá responder dentro do prazo estipulado na sessão pelo
Pregoeiro. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.
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7.36.Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para aquisição do objeto e
verificará a habilitação do licitante conforme disposições do Edital.
7.37.O Pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em
ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
7.38.Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, a sessão
pública será reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência,
e a ocorrência será registrada em ata.
7.39.Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para
habilitação, a Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até
a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
7.40.Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no Edital, o licitante será declarado vencedor.
8. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
8.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
8.2. Caberá ao pregoeiro (a) decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis.
8.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do
certame.
8.4. Modificações no edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado para divulgação do
texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico aos licitantes, conforme art. 21 do Decreto
municipal nº 397/20.
9. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
9.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este pregão deverão ser enviados ao pregoeiro, até 03 (três) dias
úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, por meio eletrônico via internet, no endereço
l i c i t a u b a t a @ h ot m a i l . c o m , ou protocolados no Setor de Licitações, na Prefeitura Municipal de Ubatã, Rua
Lauro de Freitas, 199, Centro – Ubatã – Bahia.
9.2. O pregoeiro responderá os esclarecimentos no prazo de até 02 (dois) dia útil, contados a partir da data de
recebimento, podendo solicitar apoio técnico formal para responder.
9.2.1. As respostas aos esclarecimentos serão publicadas no sistema e vincularão a administração e os licitantes.

10.1.As propostas serão encaminhadas, através do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br. A licitante,
quando do envio da proposta deverá indicar no campo “informações adicionais” a sua condição de ME ou EPP.
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10. DAS PROPOSTAS
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10.2. A proposta e os lances formulados deverão indicar preço unitário e global, para o lote licitado, de acordo
com o praticado no mercado, em algarismo e por extenso (total), expresso em moeda corrente nacional (R$).
Havendo divergência será considerado o preço por extenso.
10.3. Os valores unitários poderão ter até duas casas decimais, sendo as frações resultantes desprezadas ao final
dos cálculos (preço global).
10.4. Na formação dos preços apresentados deverão estar incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários,
tributários e de transporte, bem como, quaisquer outros que venham a incidir para entrega dos mesmos;
10.5. No sistema o licitante deverá informar a Marca e referência do produto ofertado se houver, no campo
“Informações adicionais” do formulário proposta do sistema eletrônico. Ficando a mesma obrigada a
informar na proposta final caso arrematante, a marca do produto ofertado sob pena de desclassificação no
certame.
10.6. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser apresentada na forma do Anexo deste edital,
redigida em papel timbrado da licitante, por meio mecânico ou informatizado, de forma clara e inequívoca, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às especificações contidas neste edital, assinada a última
folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou representante legal da licitante, devidamente identificado, nela
constando, obrigatoriamente:
10.6.1. Razão Social, CNPJ, endereço, CEP, telefone e email da pessoa de contato.
10.6.2. Marca, modelo, referência e demais características dos materiais ofertados se houver, deverão ser
informados, obrigatoriamente, na Proposta final.
10.6.3. Especificação do preço unitário e total de cada item classificado, expresso em reais, com, no máximo, 02
(duas) casas decimais, e valor total da proposta.
10.6.4. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias da data de sua abertura;
10.6.5. Nome do banco e número da conta corrente em que deseja receber o pagamento.
10.6.6. Declaração da licitante de que garantirá a substituição dos serviços, sem ônus para a Administração
Municipal, durante o prazo de validade dos mesmos, caso venham a apresentar vícios e/ou defeitos.
11. DA HABILITAÇÃO
11.1. Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente no dia do certame e deverão ser
apresentados, por meio do sistema, concomitantemente com a proposta com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
11.1.1. O licitante classificado em primeiro lugar deverá enviar a proposta adequada ao último lance
ofertado e, se necessário, os documentos complementares, na forma e no prazo especificado
nos subitens 7.35.
11.1.2. O licitante que deixar de apresentar a documentação, apresentar documentação falsa ou não
mantiver sua proposta, será inabilitado do certame e ficará passível da aplicação de multa, assim
como a decretação da suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município.

a) Em se tratando de empresa individual, o registro comercial, com carimbo do registro e com objeto compatível com
a licitação;
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11.2. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação de:
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b) Em se tratando de sociedades comerciais, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, com carimbo do registro e com objeto compatível com a licitação, acompanhados dos documentos de
eleição de seus administradores;
c) No caso de sociedades por ações, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, com carimbo do registro e com objeto compatível com a licitação, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores, com carimbo do registro e autenticação;
d) No caso de sociedades civis, a inscrição do ato constitutivo, com a prova de diretoria em exercício, autenticado,
com carimbo do registro e com objeto compatível com a licitação;
e) Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de autorização e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
f) Cédula de identidade do(s) representante(s) legal(is) (sócio/s administrador/es)
11.3. A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos seguintes

documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através de certidão emitida pela Secretaria da Fazenda do
Governo do Estado;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
d) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional mediante apresentação de certidão unificada expedida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive os relativos a Seguridade Social - INSS (PORTARIA PGFN/RFB N° 1.751, DE 02 DE OUTUBRO DE
2014);
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do
Certificado de Regularidade do FTGS/CRF.
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
11.4. A Qualificação Econômico-Financeira será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:

a.1) O balanço patrimonial deve conter indicação do nº do Livro Diário do qual foi extraído, número
de registro na Junta Comercial e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos. Deve
ser apresentado com os respectivos termos de abertura e encerramento e estar assinado pelo
Contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e pelo Titular ou Representante
legal da empresa.
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a) 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 por índices oficiais quando encerrados há
mais de três meses da data da apresentação da proposta.

PODER EXECUTIVO
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a.2)A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), os quais devem ser iguais ou maiores que 1,00, e
resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:
LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO/PASSIVO CIRCULANTE +
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
SG =ATIVO TOTAL/PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
LC = ATIVO CIRCULANTE /PASSIVO CIRCULANTE
a.2.1) As fórmulas dos índices contábeis referidos deverão estar devidamente aplicadas em
memorial de cálculos juntado ao balanço.
a.3) As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes do SIMPLES também estão
obrigadas a apresentar o balanço patrimonial.
a.4) As empresas optantes do Sistema Público de Escrituração Digital SPED submetida à IN DREI
nº 11 de 05.12.2013, deverão apresentar:
a.4.1.) Termo de Autenticação com a identificação do Autenticador – Junta Comercial
(impresso do arquivo SPED Contábil);
a.4.2.) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED contábil);
a.4.3) Recibo de Entrega do Livro Digital (impresso do arquivo SPED contábil);
a.4.4) Balanço Patrimonial (impresso do arquivo SPED contábil);
a.4.5 )Demonstração de Resultado do Exercício (impresso do arquivo SPED contábil);
b) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data de
expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação, prevista no
preâmbulo deste edital, caso o documento não consigne prazo de validade.
11.5. A Qualificação Técnica será comprovada da seguinte forma:
a) Autorização de funcionamento (AFE) emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do
Ministério da Saúde (ANVISA/MS), acompanhada da publicação no Diário Oficial da União.
b) Licença de Funcionamento (LF) expedido pelo órgão da Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal da
sede da Licitante.
c) Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
ter fornecido os produtos em características, quantidade e prazo similares ao da presente licitação,
referente ao(s) lote(s) que a empresa apresentar cotação.

c.2) Nos casos em que as informações contidas no atestado não forem suficientes para se verificar as
características do fornecimento o(a) Pregoeiro(a) poderá realizar diligência com o objetivo de melhor
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c.1) Preferencialmente, os atestados deverão apresentar o reconhecimento da firma do emitente e
conter: discriminação dos produtos, com as respectivas quantidades e período da sua realização. Deve
ser assinado pela autoridade máxima do órgão ou da empresa ou por pessoa que exerce função de
chefia do órgão ou da empresa
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instruir o processo, inclusive, com a verificação de outros documentos que complementam ou reforcem
os dados extraídos do atestado.
c.3) No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, não serão considerados aqueles
emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente.
c.4) Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente,
empresas controladas ou controladoras da empresa proponente, ou que tenham pelo menos uma
mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio da empresa emitente e da empresa proponente
11.6. Documentação Complementar:
a) Declaração de Condição de empresa inidônea para licitar e celebrar contrato com a Administração
Pública; Declaração de que não possui fato superveniente impeditivo para a habilitação e Declaração
de que não possui no quadro de pessoal da empresa, empregados menores de 18 anos, conforme
modelo constante do Anexo VII deste instrumento.
b) Declaração de conhecimento de inteiro do edital e capacidade operacional e financeira para
execução dos serviços, conforme modelo constante do Anexo VII deste instrumento.
11.7 As certidões negativas que não indiquem expressamente o prazo de validade serão validas pelo prazo de
30 (trinta) dias da sua emissão;
11.8. Quando da apresentação da documentação se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão ser
apresentados em nome e com CNPJ da matriz;
11.8.1. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão ser apresentados em nome e com o CNPJ da filial,
exceto aqueles, que em razão da centralização e certidão conjunta deverão ser apresentados em nome e com
CNPJ da matriz que abrangerá todas as suas filiais.
11.9 PARTICIPAÇÃO DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
11.9.1. A participação do licitante como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) somente será
permitida se o interessado comprovar tal situação jurídica junto com os documentos de credenciamento através
de seu instrumento constitutivo registrado na respectiva Junta Comercial ou órgão competente, no qual conste a
inclusão no seu nome como ME ou EPP (art. 72 da Lei Complementar n. º 123/06 e 147/14), ou através da
apresentação de enquadramento do licitante na condição de ME ou EPP, mediante declaração em instrumento
próprio para essa finalidade no respectivo órgão e registro de seus atos constitutivos.

11.9.2 . O município de Itabuna, considerando o teor do Acórdão TCU nº 298/2011 – Plenário, adotará
procedimentos complementares, mediante diligência, tais como solicitação de demonstrativos contábeis e/ou outros
documentos que julgue necessários, a fim de ratificar o atendimento, pelas licitantes, às exigências da LC nº
123/2006e alterações.
11.9.3 A microempresa e a empresa de pequeno porte, que atender ao item anterior que possuir restrição em
qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista acima listados terá sua habilitação condicionada à
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11.9.1.1. A utilização dos benefícios concedidos pela LC nº 123/2006 e alterações por licitante que não se enquadra
na definição legal reservada a essas categorias, configura fraude ao certame, sujeitando a mesma à aplicação de
penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, além de ser descredenciada do
Cadastro de Fornecedores da PMI pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital
e das demais cominações legais.
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apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 05(cinco) dias úteis, a da sessão em
que foi declarada como vencedora do certame.
11.9.4. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da
9dministração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo
prazo.
11.9.5. O benefício de que trata o item 7.3.2 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte, da
apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.
11.9.6. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.3.2 implicará na inabilitação do licitante.
12. DO RECURSO
12.1. O sistema aceitará a manifestação do recurso, inicialmente, nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente
posteriores ao ato de declaração do vencedor. O não oferecimento de razões no prazo previsto fará deserto o
recurso.
12.2. Caberá recurso nos casos previstos no Decreto municipal 397/20, devendo o licitante manifestar
motivadamente sua intenção de interpor recurso.
12.3. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que o licitante
pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro.
12.4. O licitante que manifestar a intenção de recurso e a mesma ter sido aceita pelo Pregoeiro, disporá o prazo de
03 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, exclusivamente por meio eletrônico, através do Portal de
Compras Públicas.
12.5. Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 03
(três) dias, contados da data final do prazo do recorrente.
12.6. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará na
decadência do direito desse direito, e a Pregoeiro estará autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado
vencedor.
12.7. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não possam ser aproveitados.
12.8. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na sala da COPEL, na
Prefeitura Municipal de Ubatã, Rua Lauro de Freitas, 199, Centro – Ubatã – Bahia.

13.1. O Registro dos preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma do Anexo VI e
nas condições previstas neste Edital;
13.2. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, na forma do art. 11
do DECRETO Nº. 251, de 13 de Março de 2017;
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13. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO
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13.3. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, o
MUNICÍPIO, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório;
13.4. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do registro, e definido o
novo preço máximo a ser pago, o proponente registrado será por ela convocado para a devida alteração do valor
registrado em Ata;
13.5. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o Município não será obrigada a firmar as
contratações que deles poderão advir, assegurada preferência de fornecimento em igualdade de condições ao
beneficiário do registro;
13.6. O Município de Ubatã convocará formalmente os fornecedores, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias
úteis, informando o local, data e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços.
13.7. No ato da convocação será informado, também o preço unitário que constará da Ata, para que o fornecedor
possa avaliar a possibilidade de formalização do compromisso;
13.8. No caso do fornecedor primeiro classificado, após convocado, não comparecer ou se recusar a assinar a Ata
de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste Edital, a Pregoeiro registrará os demais
licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço do primeiro classificado na licitação;
13.9. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha
participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a
vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n.º 8.666/93, no DECRETO
Nº. 251, de 13 de Março de 2017, relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços;
13.10. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses
decorrentes e devidamente comprovadas às situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº
8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado;
13.11. A licitante que convocada para assinar a ata de registro de preços, deixar de fazê-lo no prazo fixado dela será
excluída.
13.12. A Ata de Registro de Preços, bem como o ato que promover a exclusão de alguma licitante, será (ao)
publicada (os) no Diário Oficial do ente.
13.13. Os fornecedores incluídos na Ata de Registro de Preço estarão obrigados a celebrar os
contratos/autorizações de fornecimento que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório,
respectivos anexos e na própria ata.
13.14. O fornecedor deverá assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente no prazo máximo de (05) cinco
dias úteis contados da convocação.

13.14.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte,
desde que ocorra motivo justificado.
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13.14.1. Em caso de encaminhamento do contrato e/ou autorização de fornecimento por e-mail, o fornecedor deverá
imprimir o(s) documentos(s) em três vias, assiná-las, e devolvê-las ao emitente no mesmo prazo estipulado acima.
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13.15. A formalização do contrato ou a retirada do instrumento equivalente fica condicionada a atualização, pelo
fornecedor, de sua regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do presente edital, caso as que foram apresentadas
na fase de habilitação ou as constantes do cadastro estejam vencidas.
13.16. O fornecedor que, convocado, recusar-se injustificadamente a assinar o contrato ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido, terá seu Registro de Preços cancelado, sendo-lhe aplicável a multa pela
inexecução total do ajuste.
13.17. É facultado a Pregoeiro, quando a adjudicatária não assinar o contrato, no prazo e nas condições
estabelecidas, convocar outra licitante, obedecida a ordem de classificação, para assiná-lo, após comprovados os
requisitos de habilitação, feita a negociação de preços e aceita a proposta.
13.18. Quando o convocado não assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no prazo e condições
estabelecidos, serão convocados os demais proponentes remanescentes a fazê-lo, na ordem de classificação,
independentemente da cominação prevista no item DAS PENALIDADES.
13.19. O proponente que assinar a Ata de Registro de preços ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, em observância ao art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93.
14. DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
14.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou
de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata, promover as necessárias
negociações junto aos fornecedores.
14.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado o órgão gerenciador deverá:
14.2.1. Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo
mercado;
14.2.2.Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
14.2.3.Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
14.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
14.3.1.Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
14.3.2.Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
14.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ao cancelamento do registro,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

15.1. Dar-se-á o cancelamento do registro do fornecedor, nos casos em que o mesmo:
15.1.1. Descumprir as condições do Contrato;
15.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
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15.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
15.1.4. Tiver presentes razões de interesse público;
15.1.5. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas no edital da
licitação e Ata de Registro de Preços.
15.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, serão
formalizados por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
15.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu contrato na ocorrência de fato superveniente que venha
comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente
comprovado.
16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
16.1.Não havendo a manifestação de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à proponente vencedora,
para posterior homologação do resultado pela autoridade superior;
16.2. Ocorrendo a manifestação da interposição de recurso, após o julgamento, a autoridade superior adjudicará o
objeto licitado à proponente vencedora, homologando em seguida o procedimento licitatório.
17. DO REAJUSTAMENTO
17.1. A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se
tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato,
devendo ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
17.2.

A concessão de reajustamento será feita mediante a aplicação do INPC/IBGE.

18. DA CONTRATAÇÃO
18.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, a unidade compradora emitirá contrato ou documento
equivalente para o proponente vencedor visando à execução do objeto desta licitação.
18.2. O proponente vencedor terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da convocação, para retirar a
Nota de Empenho ou documento equivalente. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pelo proponente vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado,
aceito pela unidade compradora;

18.4. É facultado à Administração, havendo recusa da licitante vencedora em atender a convocação no prazo
mencionado no item anterior ou estando em situação irregular, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para assinar o contrato nas mesmas condições do primeiro colocado ou revogar a licitação. Contudo,
antes de tal convocação, deverão ser examinados os seus documentos habilitatórios, que deverão atender as
exigências editalícias;
18.5. A contratada obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e dentro do
prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras de até 25% (vinte e cinco
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18.3. Em caso de encaminhamento do contrato e/ou autorização de fornecimento por e-mail, o fornecedor deverá
imprimir o(s) documentos(s) em três vias, assiná-las, e devolvê-las ao emitente no mesmo prazo estipulado acima.
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por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo celebrados entre as
partes, na forma dos §§ 1.º e 2.º do art. 65 da Lei 8.666/93;
18.6. A contratante poderá rescindir administrativamente o contrato nas hipóteses previstas no art. 78, incisos I a
XII e XVII da Lei nº. 8.666/93, sem que caiba à contratada direito a qualquer indenização, e sem prejuízo das
penalidades pertinentes.
18.7. A contratada deverá manter as condições de habilitação durante toda a vigência do contrato.
19. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO MATERIAL
19.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue sem custo adicional de frete e instalação (se necessário).
19.2. O fornecimento ocorrerá de acordo com as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, que
será responsável pela solicitação do(s) produto(s) à(s) empresa(s) contratada, sempre obedecendo à ordem de
classificação.
19.3. A cada solicitação será emitido uma autorização de fornecimento ou instrumento equivalente,
respeitando-se todas as condições da licitação.
19.4. O objeto da licitação será recebido provisoriamente mediante recibo ou termo circunstanciado.
19.5. O recebimento definitivo não exime a contratada de sua responsabilidade, na forma da Lei, pela qualidade,
correção e segurança dos bens adquiridos.
19.6. Caso não corresponda à qualidade exigida no edital, o produto será recusado e deverá ser substituído
imediatamente. Em caso de não substituição, estará caracterizado o descumprimento da obrigação assumida,
cabendo à licitante vencedora as penalidades previstas neste Edital.
20. DA FORMA DE PAGAMENTO
20.1. A contratante pagará ao contratado, em moeda corrente, após o recebimento definitivo do objeto, de acordo
com as quantidades requisitadas, em até 30(trinta) dias contatados da apresentação da NOTA FISCAL
ELETRÔNICA, após atesto do responsável competente, pela conferência e recebimento do objeto.
20.2. As Notas Fiscais/Faturas serão obrigatoriamente instruídas, contendo todas as discriminações necessárias,
devendo ser atestadas pelo órgão recebedor, que encaminhará as mesmas à Seção de Suprimentos;
20.3. Toda Nota Fiscal tem que estar devidamente acompanhada com Nota Eletrônica e conter o nº do contrato ou
autorização de fornecimento, e todas as certidões negativas.

20.5. Caso o FORNECEDOR seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, desde que não haja vedação legal para tal opção em
razão do objeto executado, a mesma deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida
comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.
20.6. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será
devolvida à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras.
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20.4. 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.
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Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do
documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a prefeitura.
20.7. Caso seja aplicada a penalidade de multa prevista, o valor correspondente poderá ser descontado do
pagamento devido ao contratado.
21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
21.1. Ao LICITANTE que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas as sanções abaixo descritas,
graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio processo
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório.
21.2. O fornecedor sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento de suas obrigações, às
penalidades previstas na Lei 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições
contidas na Lei 8.666/93 na sua atual redação, sem prejuízo das demais cominações legais, em especial as
seguintes:
21.3. Advertência:
a) Quando deixar de juntar os documentos de habilitação sem justificativa plausível;
b) Quando ocorrer atraso no fornecimento do serviços em até 10 (dez) dias da data fixada.
c) Multa de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), além de suspensão de 12 (doze) meses, quando o
fornecedor do serviços deixar de atender as especificações técnicas relativas aos materiais a serem entregues,
previstas no edital, contrato ou instrumento equivalente;
21.4. Nos casos de: atraso imotivado no fornecimento do serviços, aplicar-se-á:

a) Multa de 0,1% (um décimo por cento) a 0,5% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de
atraso total ou parcial da entrega, sobre o valor da nota de empenho, e suspensão de 3 (três) meses;
b) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor da nota de empenho, para entrega realizada com atrasos
superiores a 30 (trinta) dias, em que não tenha havido o cancelamento da nota de empenho ou documento
correspondente, e suspensão de 3 (três) meses;
c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da nota de empenho, para entrega realizada com atrasos
superiores a 30 (trinta) dias, em que haja o cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente, e
suspensão de 6 (seis) meses;
21.5. Será aplicável cumulativamente ou não com outras sanções, multa convencional de 20% sobre o valor da
contratação, na ocorrência de não entrega do serviços, e de 10% sobre o valor total da contratação, se ocorrer
entrega parcial, reconhecendo a licitante desde já, os direitos da Administração, nos termos do art. 77 da Lei
n°. 8.666/93.

21.7. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, impedirá a pessoa física
ou jurídica de participar de outras licitações ou contratações enquanto perdurarem os motivos determinantes da a
penação ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e, após decorrido o prazo
da sanção aplicada.
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21.6. A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal esteja em
vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o cumprimento
da penalidade que lhe foi imposta.
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21.8. As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão
deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio processo administrativo, garantida a
ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal de
Administração. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau
da infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não impedindo
que a Administração rescinda unilateralmente o contrato.
21.9. As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista neste instrumento, nem a
responsabilidade da contratada por perdas e danos que causar à contratante ou a terceiros em consequência do
inadimplemento das condições contratuais.
21.10. Os danos e prejuízos serão ressarcidos à Contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação
administrativa à CONTRATADA.
21.11. As sanções previstas neste instrumento são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma
isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, a depender do grau da infração cometida
pelo adjudicatário.
21.12. As sanções previstas neste edital são de competência exclusiva do titular da Secretaria Municipal de
Administração, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de
vistas.
21.13. Para fins de aplicação de qualquer das sanções estabelecidas acima, as possíveis faltas cometidas pela
contratada assim são definidas:
I – FALTAS LEVES: puníveis com a aplicação da penalidade de advertência e multas, caracterizadas pelo
atraso na entrega dos materiais, assim entendidos como aqueles que não acarretam prejuízos relevantes ao
cumprimento da obrigação e a despeito deles, a regular entrega dos materiais não fica inviabilizada;
II – FALTAS GRAVES: puníveis com a aplicação da penalidade de multa, caracterizadas pela não entrega ou
entrega parcial que acarretam prejuízos ao objeto contratado, inviabilizando total ou parcialmente o cumprimento
da obrigação em decorrência de conduta culposa da contratada;
III – FALTAS GRAVÍSSIMAS: Puníveis com a aplicação das penalidades de multas e impedimento de licitar e
contratar com a União, Distrito Federal, Estados ou Municípios pelo prazo de até 2 (dois) anos, caracterizadas
pela não entrega ou entrega parcial que acarretam prejuízos relevantes ao objeto contratado, inviabilizando o
cumprimento da obrigação em decorrência de conduta culposa ou dolosa da contratada.
22. DA REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
22.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49, da Lei 8.666/93, no seu todo ou em parte.

23.1. O acompanhamento e a fiscalização do objeto desta Licitação serão exercidos por meio de um representante
(denominado Fiscal) e um substituto, designados pela CONTRATANTE, aos quais compete acompanhar, fiscalizar,
conferir e avaliar a execução do objeto, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que
surgirem, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e
os quais de tudo darão ciência à CONTRATADA, conforme determina o art. 67, da Lei nº 8.666/1993, e suas
alterações.
23.2. A fiscalização do contrato ficará a cargo de um servidor designado pela Secretaria de Saúde;
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23. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
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23.3. O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no inciso II do art. 73 da Lei Federal 8.666/93, sendo
certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do órgão ou
entidade contratante, considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os
efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.
23.4. Não obstante ser a CONTRATADA a única e exclusiva responsável pela execução do objeto, a
CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade,
exercer a mais ampla e completa fiscalização. A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, e em nenhuma
hipótese, em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes.
23.5. Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigências do Fiscal ou
do substituto inerentes ao objeto desta licitação, sem que disso decorra qualquer ônus extra para a
CONTRATANTE, não implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução
da responsabilidade da CONTRATADA, que é total e irrestrita em relação ao objeto executado, inclusive perante
terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada
na execução do ajuste.
23.6. A execução do objeto deverá estar rigorosamente dentro das normas vigentes e das especificações
estabelecidas pelos órgãos competentes e pela Prefeitura, sendo que a inobservância desta condição implicará a
sua recusa, bem como a sua devida adequação e/ou substituição, sem que caiba à CONTRATADA qualquer tipo de
reclamação ou indenização.
23.7. As decisões e providências que ultrapassem a competência do Fiscal do contrato serão encaminhadas à
autoridade competente da CONTRATANTE para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no § 2º, do
art. 67, da Lei nº. 8.666/93.
23.8. O objeto desta licitação deverá ser entregue de forma PARCELADA, nos locais determinados pelo Setor de
Compras deste município.
23.9. A entrega do material será, através de AFM, com os seguintes documentos (por força de lei para os produtos
obrigado a apresentar):
a) As entregas dos Materiais serão efetuadas em até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação, devendo ser
entregues na totalidade constante em cada solicitação, conforme ordem de compra ou outro instrumento similar,
b) O frete deverá estar incluso no preço proposto;
c) A unidade requisitante poderá, a qualquer tempo, solicitar documentos ou informações relativas ao produto
ofertado.
24. DA RESCISÃO CONTRATUAL
24.1. A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as
previstas nas Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93.

24.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos do art. 78 da Lei Federal 8.666/93, sem que haja culpa da
contratada, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.
25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
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24.2. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrita do contratante nos casos enumerados nos
incisos do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.
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25.1. Ao participar da licitação, a licitante declara sob as penalidades da Lei, da inexistência de qualquer vínculo
de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, entre si e o responsável pela licitação quer
direta ou indiretamente.
25.2. A apresentação de proposta pressupõe o pleno conhecimento, atendimento e aceitação, por parte da
proponente, das exigências e condições estabelecidas neste edital e seus Anexos.
25.3. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o município revogá-la, no
todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-lo por
ilegalidade de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para
conhecimento dos participantes da licitação.
25.4. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a
imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do
contrato, sem prejuízo de demais sanções cabíveis.
25.5. As despesas com a contratação do objeto licitado correrão à conta dos seguintes recursos:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Unidade Gestora
Fonte
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Não exigível nessa fase do certame face ao disposto no art. 7º, §2º do Decreto Federal nº 7.892/13.
25.6. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
25.7. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo
determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.
25.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente,
desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão de sua proposta.
25.9. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da
contratação.
25.10. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer
meio de comunicação que comprove o recebimento, pelo aplicativo de informática “Licitações-e” do Banco do
Brasil ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município.
25.11. São de responsabilidade exclusiva da licitante as informações relativas a endereço, telefone e fax, bem
como a modificação dos mesmos no curso da licitação, dando-se por intimada em caso de eventual tentativa
frustrada de comunicação.

25.13. Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão com base na legislação vigente.
25.14. Fica designado o foro da Cidade de Ubatã, Estado da Bahia – Brasil, para julgamento de quaisquer
questões judiciais resultante deste edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
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25.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia de início e incluirse-á o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente normal.
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25.15. No ato da aquisição do Edital o adquirente deverá observar se o seu exemplar está devidamente completo e
acompanhado do seguinte anexo:
I. Termo de Referência;
II. Proposta de Preços;
III. Minuta da ATA;
IV. Minuta do Contrato;
V. Modelo de credenciamento e procuração;
VI. Modelo de pleno conhecimento de edital;
VII. Modelo de Declarações conjunta;
VIII. Modelo de Declaração de Enquadramento como ME ou EPP;
IX. Declaração.
X. Modelo de declaração confecção do contrato;
25.16. A Pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o registro da
suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
25.17. A Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da
documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação
pertinente.
25.18. A homologação e a Adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação.
25.19. Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação em vigor, em especial a Lei
nº 8.666/93, a Lei nº 10.520/2002. Nesses casos aplicar-se-ão as demais disposições constantes nas referidas leis,
e nos Decretos nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, 5.450, de 31 de maio de 2005.
25.20. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação.
25.21. 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 14:00, na sala da Comissão Permanente
de Licitação – COPEL da Prefeitura Municipal, situada na Avenida Princesa Isabel, 678, São Caetano, s/nº, UBATÃ,
Bairro Centro.
25.22. O presente processo foi analisado e aprovado pela Procuradoria Jurídica do Município.
Ubatã-BA, 17 de Junho de 2021.
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Igor Bastos Rocha Melo
Pregoeiro Oficial

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

Encaminhamos o presente termo de referência que visa orientar a contratação de empresa especializada
para o fornecimento de material penso para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde e órgãos
subordinados do município de Ubatã, conforme discriminado abaixo.

1.

Justificativa:
Tendo como essencial manter a regularidade de abastecimento de material penso da Rede Municipal de
Saúde, faz-se imprescindível aquisição de tais materiais destinados a atender a demanda da Secretaria de Saúde e
todas as unidades subordinadas (CAPS, USF Andrônico Silva, USF Marinalva, USF Relíquia, USF Wanderley Ramos,
USF São Raimundo, UBSLEM, USF Popular, USF Londrina, Hospital Municipal de Ubatã, Centro de
TriagemMunicipalCovid -19 e SAMU), ofertando condições para realização de atendimentos a comunidade de forma
contínua, garantindo a necessária segurança, eficácia e qualidade dos serviços prestados pela Rede, e o acesso da
população àqueles materiais necessários para serviço em domicílio. Esta demanda é para o exercício de 2021.

2. Valor Estimado:
Constante nos autos do processo, através de ampla pesquisa de mercado.
3. Local de Entrega:
Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua. Ramiro Berberth de Castro – s/n – Bairro. Centro – Ubatã – Bahia.
Especificação / detalhamento:
LOTE 01.Material Penso para Secretaria de Saúde
ITEM
DESCRIÇÃO
1. ABAIXADORES DE LINGUA C/100
2. AGULHA HIPODÉRMICA, 13 X 0,8, CX C/ 100
3. AGULHA HIPODÉRMICA, 13 X 4,5, CX C/ 100
4. AGULHA HIPODÉRMICA, 20 X 5,5, CX C/ 100
5. AGULHA HIPODERMICA, 25X 7, CX C/ 100
6. AGULHA HIPODERMICA, 25X 8 CX C/ 100
7. AGULHA HIPODERMICA, 30 X 7, CX C/ 100
8. AGULHA HIPODERMICA, 30 X 8, CX C/ 100
9. AGULHA HIPODERMICA, 40X12, CX C/ 100
10. ALGODÃO HIDRÓFILO 250G
11. ALGODÃO HIDRÓFILO 500G
12. ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 CM, PCT C/ 12
13. ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM, PCT C/ 12

UND.
PCT
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
ROLO
ROLO
pct
pct

QUANT.
300
200
300
100
300
200
500
400
100
400
600
10
10

V.UNITARIO TOTAL
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM, PCT C/ 12
ALMOTOLIA 250ML BEGE
ALMOTOLIA 250ML BRANCO
ALMOTOLIA 500ML BEGE
ALMOTOLIA 500ML BRANCO
ATADURA DE CREPOM 10 CM (13 FIOS.), PCT C/ 12
ATADURA DE CREPOM 12 CM (13 FIOS.), PCT C/ 12
ATADURA DE CREPOM 15 CM (13 FIOS.), PCT C/ 12
ATADURA DE CREPOM 20 CM (13 FIOS.), PCT C/ 12
ATADURA DE CREPOM 25 CM (13 FIOS.), PCT C/ 12
ATADURA DE CREPOM 30 CM (13 FIOS.), PCT C/ 12
ATADURA GESSADA 10CM C/ 20UNID.
ATADURA GESSADA 15CM C/ 20UNID.
ATADURA GESSADA 20CM C/ 20UNID.
AVENTAL DESC.MANGA CURTA PCT C/10
AVENTAL DESC. 50 G/M, MANGA LONGA, PUNHO
COM ELASTICO, BRANCO PCT C/ 10
AVENTAL DESC. USO HOSPITALAR, 30 G/M2, MANGA
LONGA, PUNHO COM ELÁSTICO, BRANCA, TAMANHO
ÚNICO, TNT 100%, PCT C/10
AVENTAL DESC. MANDA LONGA 40G/M2 TNT PCT C/
10
BOBINA PARA ECG 58MMX30M
BRACADEIRA ADULTO EM NYLON C/ VELCRO
P/ESFIGMOMANOMETRO
CAMPO OPERATÓRIO 23X25CM PCT C/50
CAMPO OPERATÓRIO 45X50CM PCT C/50
CATETER DUPLO LUMEN 7FRX20CM
COLETOR 20ML BEGE
COLETOR DE FEZES/URINA UNIVERSAL 80ML
COLETOR PERFUROCORTANTES 13L
COLETOR PERFUROCORTANTES 20L
COLETOR PERFUROCORTANTES 7L
COMPRESSAS DE GAZE 8 DOBRAS 9 FIOS 7,5X7,5cm
c/500 und.
COMPRESSAS DE GAZE 8 DOBRAS 13 FIOS
7,5X7,5cm c/500 und.
EQUIPO MACRO GOTAS SIMPLES
EQUIPO MACROGOTAS c/INJ.LATERAL
EQUIPO MICROGOTAS c/INJ.LATERAL
EQUIPO POLIFIX MULTIVIAS 2 VIAS
EQUIPO MACROGOTAS PARA BOMBA DE INFUSAO
ESCOVA CERVICAL DESC.C/100
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5m MISSNER

pct
FR
FR
FR
FR
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
PCT
CX
CX
CX
PCT

10
50
50
50
50
200
200
200
200
100
100
20
20
20
200

PCT

150

PCT

300

PCT

200

UNID

20

UND.

100

PCT
PCT
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.

150
100
50
2000
3000
200
300
150

PCT

1600

PCT

1800

UNID
UND.
UND.
UND.
UND.
CX
UND.

3000
12000
1000
5000
600
30
1000
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51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 5X4,5m MISSNER
ESPATULA DE AYRE C/100
ESPECULO DESC. TAM. G
ESPECULO DESC. TAM. M
ESPECULO DESC. TAM. P
FILMES PARA RAIO X 18 x 24 CX COM 100 UNID.
FILMES PARA RAIO X 24 x 30 CX COM 100 UNID.
FILMES PARA RAIO X 30 x 40 CX COM 100 UNID.
FILMES PARA RAIO X 35 x 35 CX COM 100 UNID.
FILMES PARA RAIO X 35 x 43 CX COM 100 UNID.
FIO DE SUTURA CATEGUTE CROM. 0 30mm ag.4.0
FIO DE SUTURA CATEGUTE CROM. 0 40mm ag.4.0
FIO DE SUTURA CATEGUTE CROM. 2-0 40mm ag.4.0
FIO DE SUTURA CATEGUTE SIMP. 2-0 ag.4.0
FIO DE SUTURA CATEGUTE SIMP. 3-0 ag.4.0
FIO DE SUTURA CATEGUTE SIMP. 4-0 ag.4.0
FIO DE SUTURA LINHO 0 BRANCO TORCIDO AG.3/8
FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 2-0 ag.4.0
FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 3-0 ag.4.0
FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 4-0 ag.4.0
FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 5-0 ag.4.0
FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 6-0 ag.4.0
FIO DE SUTURA VCRIL 2-0
FIO DE SUTURA VCRIL 3-0
FIO DE SUTURA VCRIL 4-0
FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO
FITA CREPE 19mmx 50m
FITA MICROPOROSA 10X4,5m
FITA MICROPOROSA 5X4,5m
FITA PARA AUTOCLAVE
FIXADOR DE 3.3L
GARROTE, FAIXA ELÁSTICA, C/ SISTEMA DE TRAVAA
EM PLÁSTICO, TAMANHO ADULTO, REUTILIZÁVEL.
KIT MICRONEBULIZADOR ADULTO
KIT MICRONEBULIZADOR INFANTIL
KIT PARA OXIGENOTERAPIA COMPOSTO DE
FLUXÔMETRO E UMIDIFICADOR
LAMINA P/ MICROSCOPIO FOSCA C/50
LAMINA PARA BISTURI Nº 15 C/ 100
LAMINA PARA BISTURI Nº 20 C/ 100
LAMINA PARA BISTURI Nº 22 C/100
LAMINA PARA BISTURI Nº 23 C/100

UND.
PCT
UND.
UND.
UND.
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
CX
UND
UND.
UND.
UND.
UND.

500
100
500
3000
2000
20
20
20
25
20
5
5
5
50
50
50
50
50
100
50
50
30
15
15
15
20
200
500
300
250

GALÃO

18

UND

100

UND.
UND.

200
120

UNID

12

CX
CX
CX
CX
CX

200
50
50
10
30
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114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.

LAMINA PARA BISTURI Nº 24 C/ 100
CX
LENCOL DE ALGODAO HOSPITALAR SOLTEIRO
UND.
LENÇOL DE PAPEL DESC. 70X50M BRANCO
UNID
LENÇOL DE PAPEL DESC. 50X50M BRANCO
UNID
LENÇOL TNT COM ELASTICO PCT C/ 10
PCT
LENÇOL TNT SEM ELASTICO PACOTE C/ 10
PCT
LUVAS DE PROCEDIMENTOS G C/50 PARES
CX
LUVAS DE PROCEDIMENTOS M C/50 PARES
CX
LUVAS DE PROCEDIMENTOS P C/50 PARES
CX
LUVAS DE PROCEDIMENTOS PP C/50 PARES
CX
LUVA DE VINIL P
CX
LUVA DE VINIL M
CX
LUVA DE VINIL G
CX
LUVA NITRILO AZUL P
CX
LUVA NITRILO AZUL M
CX
LUVAS ESTERIL 6,5 par
UND.
LUVAS ESTERIL 7,0 par
UND.
LUVAS ESTERIL 7,5 par
UND.
LUVAS ESTERIL 8,0 par
UND.
LUVAS ESTERIL 8,5 par
UND.
MACACÃO IMPERMEÁVEL PARA USO HOSPITALAR
UNID
MANGUEIRA DE O2 SILICONE
METRO
MANGUITO P/TENSIOMETRO
UND.
MASCARA CIRURGICA, NÃO TECIDO, 03 CAMADAS,
PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, COM ELÁSTICO,
CX
CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, BRANCA
E DESCARTÁVEL, C/50
MASCARA DE O2 DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO UNID.
MASCARA DE O2 DE ALTA CONCENTRAÇÃO
UNID.
INFANTIL
MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO ADULTO
UNID.
MASCARA VENTURI ADULTO
UNID.
MASCARA VENTURI INFANTIL
UNID.
MÁSCARA N°95, CLASSE PFF-2
UNID.
OCULOS DE PROTEÇÃO – ACRÍLICO
UNID
PAPEL GRAU CIRURGICO 15X100m
ROLO
PAPEL GRAU CIRURGICO 20X100m
ROLO
PAPEL GRAU CIRURGICO 25X100m
ROLO
PAPEL GRAU CIRURGICO 30X100m
ROLO
PAPEL GRAU CIRURGICO 45X100M
ROLO
PAPEL GRAU CIRURGICO 60X100M
ROLO
PAPEL GRAU CIRURGICO 8X100m
ROLO
PROTETOR FACIAL COM VISOR ACRILICO
UNID.
PORTA LAMINA 3 LUGARES
UND.

50
200
1000
800
250
250
200
700
500
50
100
200
150
100
100
500
600
500
500
500
60
60
60
1000
400
300
200
80
80
2000
200
50
50
50
50
50
30
20
50
1000
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91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
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132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.

142.
143.

REVELADOR DE 4.7L PARA RAIO - X
SAPATILHA PROPÉ, NÃO TECIDO, 40 G/M2, ÚNICO,
DESCARTÁVEL, COM ELÁSTICO C/50 PARES
SCALP Nº 19 c/100
SCALP Nº 21 c/100
SCALP Nº 23 c/100
SCALP Nº 25 c/100
SCALP Nº 27 c/100
SERINGA DESC.10ML S/AGULHA
SERINGA DESC.20ML S/AGULHA
SERINGA DESC.3ML S/AGULHA
SERINGA DESC.5ML S/AGULHA
TOUCA HOSPITALAR, NÃO TECIDO 100%
POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA,
SEM COR, CERCA DE 30 G/M2, ÚNICO,
DESCARTÁVEL,
UMIDIFICADOR 250ML

LOTE 02. Material Penso para Secretaria de Saúde
ITEM
DESCRIÇÃO
144. RESSUSCITADOR REUTILIZÁVEL ADULTO (AMBU)
145. RESSUSCITADOR REUTILIZÁVEL INFANTIL (AMBU)
146. RESSUSCITADOR REUTILIZÁVEL NEONATAL (AMBU)

GALÃO

18

PCT

200

CX
CX
CX
CX
CX
UND.
UND.
UND.
UND.

150
150
150
150
50
15000
12000
20000
18000

PCT

500

UND.

100

UND.
UND
UND
UND

QUANT.
6
6
6

147.

APARELHO ELETROCARDIÓGRAFO (ECG) DIGITAL 12
DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS INTERPRETATIVO CARDIOCARE 2000 - BIONET + CARRO SUPORTE MD

UND

1

148.

APARELHO CONCENTRADOR DE O2

UNID

2

149.

BALDE PARA SOLUÇÃO DESINCROSTANTE INOX 5
LITROS PARA INSTRUMENTOS NÃO DESCARTÁVEIS

UNID

15

150.

BANDAGEM ELASTICA DE GAZE BRANCA,
DIMENSOES 10 CM X 9 M, A1:H213 COM PASTA NAO
SOLIDIFICAVEL, OXIDO DE ZINCO, ACACIA,
GLICERINA, OLEO DE RICINO E PETROLEO BRANCO.

UNID

25

UND.

8

UND.

500

UND.

1000

UNID
UND.

200
200

151.

152.
153.
154.
155.

BOLSA APH ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR
Poliéster 600 e manta PPE, divisória tipo Colmeia
ajustável com velcro 04 bolsos com divisões Altura 42 cm
Largura 58 cm Profundidade 32 cm
BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA ABERTO
2000ML
BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO
2000ML
BOLSA DE COLOSTOMIA CARAYA
BOLSA PARA COLOSTOMIA 30mm

V.UNITARIO TOTAL
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156.
157.

BOLSA PARA COLOSTOMIA 50mm
BOLSA TERMICA TERMICA MEDIA

UND.
UND.

200
20

158.
159.

CANULA DE GUEDEL Nº 02
CANULA DE GUEDEL Nº 03

UNID
UNID

6
6

160.

CANULA DE GUEDEL Nº 05

UNID

6

UNID

24

UNID

24

UNID

21

LT

12

UND.

2000

UNID

100

UNID

100

UNID

100

UNID

100

UNID

100

UNID

100

UNID

100

UNID

100

UND.

100

UND
UND
UND.

5
5
700

UND.

5

164.

CANULA, ENDO-TRAQUEAL, COM CUFF N. 7,0,
DESCARTAVEL, ESTERIL, EM PVC
CANULA, ENDO-TRAQUEAL, COM CUFF N. 7,5,
DESCARTAVEL, ESTERIL, EM PVC
CANULA, ENDO-TRAQUEAL, COM CUFF N. 8,0,
DESCARTAVEL, ESTERIL, EM PVC
CARBOGEL LITRO

165.

CATETER NASAL TIPO OCULOS OXIG.

161.
162.
163.

166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.

178.

CATETER NASAL, PARA OXIGÊNIO, TIPO ÓCULOS,
DESCARTÁVEL, Nº 06
CATETER NASAL, PARA OXIGÊNIO, TIPO ÓCULOS,
DESCARTÁVEL, Nº 08
CATETER NASAL, PARA OXIGÊNIO, TIPO ÓCULOS,
DESCARTÁVEL, Nº 10
CATETER NASAL, PARA OXIGÊNIO, TIPO ÓCULOS,
DESCARTÁVEL, Nº 12
CATETER NASAL, PARA OXIGÊNIO, TIPO ÓCULOS,
DESCARTÁVEL, Nº 14
CATETER NASAL, PARA OXIGÊNIO, TIPO ÓCULOS,
DESCARTÁVEL, Nº 16
CATETER NASAL, PARA OXIGÊNIO, TIPO ÓCULOS,
DESCARTÁVEL, Nº 18
CATETER NASAL, PARA OXIGÊNIO, TIPO ÓCULOS,
DESCARTÁVEL, Nº 20
CATETER URETRAL HIDROFILICO LUBRIFICADO
MASCULINA,ESTERIL, TIPO INTERMITENTE EM
POLIURETANO. CALIBRE Nº 12
CINTO ARANHA DE IMOBILIZAÇÃO ADULTO
CINTO ARANHA DE IMOBILIZAÇÃO INFANTIL
CLAMP UMBILICAL
COBERTOR TERMICO MANTA TÉRMICA
CONFECCIONADA EM POLIETILENO ALUMINIZADO
DESTINADA A MANTER A VÍTIMA AQUECIDA; NÃO
DEFORMÁVEL; ISOLANTE TÉRMICO DE BAIXO PESO;
A PROVA À ÁGUA E VENTO; RESISTENTE AO ATRITO
COM O SOLO; MANTÉM O CALOR INTERNO E
REFLETE O CALOR EXTERNO; TAMANHO
APROXIMADO DE 2,10 X 1,40M.
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179.

COLAR, cervical, de polietileno com abertura anterior
para realização de cricotireodostomia, possuindo um
apoio mentoniano com ligação do mento a fúrcula
external, possuindo velcro de fixação na parte externa,
tamanho G

UND

10

180.

COLAR, cervical, de polietileno com abertura anterior
para realização de cricotireodostomia, possuindo um
apoio mentoniano com ligação do mento a fúrcula
external, possuindo velcro de fixação na parte externa,
tamanho GG

UND

5

181.

COLAR, cervical, de polietileno com abertura anterior
para realização de cricotireodostomia, possuindo um
apoio mentoniano com ligação do mento a fúrcula
external, possuindo velcro de fixação na parte externa,
tamanho M

UND

30

182.

COLAR, cervical, de polietileno com abertura anterior
para realização de cricotireodostomia, possuindo um
apoio mentoniano com ligação do mento a fúrcula
external, possuindo velcro de fixação na parte externa,
tamanho P

UND

20

UND

10

UND

2

UND

2

UND.

100

UNID
UNID
UNID
UNID

250
100
100
50

UNID

50

UNID

25

UNID

20

UND.
PCT
PCT
PCT
PCT

50
40
40
40
40

184.

COLAR, cervical, de polietileno com abertura anterior
para realização de cricotireodostomia, possuindo um
apoio mentoniano com ligação do mento a fúrcula
external, possuindo velcro de fixação na parte externa,
tamanho PP
COLETE KED DE IMOBILIZAÇÃO DORSAL ADULTO

185.

COLETE KED DE IMOBILIZAÇÃO DORSAL INFAMTIL

183.

187.
188.
189.
190.

COTONETE HASTE FLEXÍVEL, CAIXINHA COM NO
MÍNIMO 75 HASTES
CURATIVO BOTA DE UMA 10,2X9
CURATIVO CARVÃO ATIVADO+PRATA 15X15
CURATIVO HIDROCOLÓIDE 10X10
CURATIVO HIDROCOLÓIDE 20X20

191.

CURATIVO HIDROGEL BISNAGA GEL AMORFO 85GR

186.

192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
MEDIDAS: 32 X 12,5 X 26,3
DISPENSER SABONETEIRA PARA ALCCOL GEL E
SABONETE LIQUIDO
DISPOSITIVO URINARIO Nº 6
DRENO DE PENROSSE EST. Nº 1 PCT-12UN
DRENO DE PENROSSE EST. Nº 2 PCT-12UN
DRENO DE PENROSSE EST. Nº 3 PCT-12UN
DRENO DE PENROSSE EST. Nº 4 PCT-12UN
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199.

ELETRODOS PARA ELETRO/ECG/DESFIBRILADOR

UNID.

100

200.

ESCOVA ANTI-SEPTICA

UNID

100

UNID

30

UNID

10

UNID

10

UNID
UNID
UNID
CX
UND.
UND.
UND.
UND.

24
12
2
500
1000
1000
1000
5000

204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.

ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE ADULTO COM
VELCRO E ESTETOSCOPIO - ADULTO
ESFIGNOMANOMETRO ANEROIDE INFANTIL COM
VELCRO E ESTETOSCOPIO - RECEN-NASCIDO
ESFIGNOMANOMETRO CLINICO, PARA ADULTO
OBESO
ESTETOSCÓPIO ADULTO
ESTETOSCÓPIO INFANTIL
ESTOJO DE INOX PERFURADO. 20 X 10 X 03 CM
FITA PARA GLICEMIA ON CALL PLUS CX C/50
GELCO CATETER 14G
GELCO CATETER 16G
GELCO CATETER 18G
GELCO CATETER 20G

212.

GELCO CATETER 22G

UND.

8000

213.

GELCO CATETER 24G

UND.

10000

214.

GELO RECICLÁVEL 12CM X 7CM X 2,5CM
CAPACIDADE 200 ML

UNID

20

UNID

20

UNID

20

UNID

20

UND
KIT
UNID
ROLO

2
10
6
12

UNID

8

201.
202.
203.

215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.

222.

GELO RECICLÁVEL 17,5CM X 9,5CM X 3CM
CAPACIDADE 400 ML
GELO RECICLÁVEL 22CM X 15CM X 2CM
CAPACIDADE 600 ML
GELO RECICLÁVEL 9,3CM X 5CM X 2,5CM
CAPACIDADE 90 ML
IMOBILIZADOR LATERAL DE CABECA
KIT DE TALA MOLDAVEIS C/4 UND
LANTERNA CLÍNICA DE METAL
MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 12cmx25m
NEBULIZADOR, COM 04 SAÍDAS, COMPRESSOR TIPO
DIAFRAGMA, FLUXO DE AR REGULÁVEL, MOTOR
COM MÍNIMO DE 1/6HP, VÁLVULA DE RETENÇÃO,
ACOMPANHADO DE EXTENSÃO, CONEXÕES, COPO
EM PLÁSTICO INQUEBRÁVEL GRADUADO,
RECIPIENTE, MASCARAS INFANTIL E ADULTO, CABO
DE FORCA, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE ACORDO
COM A EMBALAGEM COM DADOS DO FABRICANTE,
PROCEDÊNCIA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA
SAÚDE. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS E
MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS (BRASIL).
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223.

224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.

OTOSCÓPIO- CONSTITUÍDO DE MATERIAL
RESISTENTE AO MANUSEIO E AO PROCESSO DE
HIGIENIZAÇÃO, COMPOSTO DE CABEÇOTE COM
REGULADOR DE LUMINOSIDADE, COM VISOR, COM
LENTE DE AUMENTO 3X, COM LÂMPADA DE 3,5W
HALÓGENA, COM CABO PARA PILHAS MÉDIAS EM
AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR OS ESPÉCULOS
COM NUMERAÇÃO DE 1,2,3,4,5MM DE DIÂMETRO
EXTERNO. ACONDICIONADO EM MALETA QUE,
GARANTA A INTEGRIDADE E CONSERVAÇÃO DO
PRODUTO PARA PRONTO USO. GARANTIA DE 12
MESES, DADOS DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO.
REGISTRO NA ANVISA
OXÍMETRO DE PULSO
PAPEL TOALHA PTC. C/1000
PÁS EXTERNA ADULTO PARA DEA ZOLL + PLUS C/ 2
PINÇA ANATÕMICA DISSECÇÃO
PINÇA CRILLE RETA 14 CM
PINÇA CURVA 14 CM
PINÇA DENTE DE RATO 14 CM
PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12 CM
PINÇA HISTOLÓGICA 12 CM PONTA FINA
PINÇA KELLY 14 CM RETA
PINÇA KELLY 16 CM CURVA
PINÇA PEAN
PINÇA RETA 14 CM CRILE
PINÇA RETA 14 CM UAU
PINÇA RETA 16 CM CRILE
PINÇA RETA 16CM UAU
PINÇA ROCHESTER PEAN 18 CM RETA
PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VÍDEA. 12 CM
PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VÍDEA. 14 CM
PRANCHA DE RESGATE EM POLIETILENO ADULTO
C/3 CINTOS
PRANCHA DE RESGATE EM POLIETILENO INFANTIL
C/3 CINTOS
PRESERVATIVO MASCULINO NÃO LUBRIFICADO
SACO DE LIXO HOSPITALAR INFECTANTE 50L PC
C/10 UNID
SACO DE LIXO HOSPITALAR INFECTANTE 100L PC
C/10 UNID
SACO DE LIXO HOSPITALAR INFECTANTE 30L PC C/
10 UNID
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 2KG C/ 100

UNID

8

UNID
PCT
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID

30
200
2
200
100
100
100
200
200
200
200
100
100
100
100
100
100
3
3

UND

5

UND

5

UND

3000

PCT

350

PCT

500

PCT

50

PCT

70
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250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 20
SONDA DE FOLLEY 2 VIAS Nº 08 vol 30
SONDA DE FOLLEY 2 VIAS Nº 12 vol 30
SONDA DE FOLLEY 2 VIAS Nº 14 vol 30
SONDA DE FOLLEY 2 VIAS Nº 16 vol 30
SONDA DE FOLLEY 2 VIAS Nº 18 vol 30
SONDA DE FOLLEY 2 VIAS Nº 20 vol 30
SONDA DE FOLLEY 2 VIAS Nº 22 vol 30
SONDA DE FOLLEY 2 VIAS Nº 24 vol 30
SONDA NASOGRÁSTRICA CURTA Nº 06
SONDA NASOGRÁSTRICA CURTA Nº 10
SONDA NASOGRÁSTRICA CURTA Nº 16
SONDA NASOGRÁSTRICA CURTA Nº 18
SONDA NASOGRÁSTRICA LONGA Nº 10
SONDA NASOGRÁSTRICA LONGA Nº 12
SONDA NASOGRÁSTRICA LONGA Nº 16
SONDA NASOGRÁSTRICA LONGA Nº 18
SONDA NASOGRÁSTRICA LONGA Nº 20
SONDA RETAL Nº 06
SONDA RETAL Nº 08
SONDA RETAL Nº 10
SONDA RETAL Nº 12
SONDA URETRAL N° 04
SONDA URETRAL Nº 06
SONDA URETRAL Nº 08
SONDA URETRAL Nº 10
SONDA URETRAL Nº 12
SONDA URETRAL Nº 14

UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID.
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
300
300
200
20
10
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
20
30
300
500
3000
300

286.
287.
288.
289.
290.
291.

SONDA URETRAL Nº 16
SONDA URETRAL Nº 18
SONDA URETRAL Nº 20
TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL
TERMÔMETRO COM CABO EXTENSOR DIGITAL
TERMÔMETRO INFRAVERMELHO

UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID

300
300
300
100
100
100
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TESOURA CIRÚRGICA, MODELO ROMBA
TESSOURA CIRURGICA
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5.0
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6.0
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7.0
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7.5
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8.0
TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8.5
VÁLVULA DE OXIGÊNIO

LOTE 03. Material Penso para Secretaria de Saúde:
ITEM
DESCRIÇÃO
301. ABSORVENTE GERIATRICO C/20
302. ABSORVENTE NORMAL C/8
303. ABSORVENTE NOTURNO C/8
304. AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE GALÃO 5LTS.
305. AGUA OXIGENADA 10 VOL 1LT
306. ALCOOL ABSOLUTO 99,5° 1L
307. ALCOOL IODADO 1LT
308. CLOREXIDINA 0,5% LITRO
309. DESIFETANTE HOSPITALAR 5LT
310. DETERGENTE ENZIMATICO 5 LTS GALAO
311. ETER ALCOOLIZADO 35%, 1.000 ML
312. FORMOL SOLUCAO 10% 1000ML
313. FRALDA DESC.INFANTIL G C/8
314. FRALDA DESC.INFANTIL M C/8
315. FRALDA DESC.INFANTIL P C/8
316. FRALDA GERIATRICA ADULTO G C/8
317. FRALDA GERIATRICA ADULTO GG C/7
318. FRALDA GERIATRICA ADULTO M C/8
319. FRALDA GERIATRICA ADULTO P C/8
320. GEL PARA ULTRASSON 1000ML
321. IODO POLIVIDONA SOLUCAO AQUOSA 10%
322. IODO POLIVIDONA SOLUCAO TENSOATIVA PVPI
323. SABONETE LIQUIDO ANTI-SEPTICO 5 LTS GALAO
324. VASELINA LIQUIDA 1LT
325. VASELINA SOLIDA 500G

UNID
UNID
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UND.
UNID

50
50
10
10
10
10
10
10
12

UND. QUANT.
PCT
20
PCT
30
PCT
30
GL
500
FRASCO
24
FRASCO
240
FRASCO
120
UND.
72
GL
30
GL
30
FRASCO
120
UND.
3
PCT
100
PCT
150
PCT
100
PCT
500
PCT
500
PCT
500
PCT
500
FRASCO
250
FRASCO
120
FRASCO
300
GL
30
FRASCO
100
POTE
100

V.UNITARIO

TOTAL

5. Outras informações:
5.1- Condições de entrega e critérios de aceitação do objeto
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293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
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5.1.1 O material penso solicitado deverá ser fornecido em até 05 (cinco) dias úteis, conforme a necessidade da
Secretaria solicitante que emitirá autorizações de fornecimento após a assinatura do contrato, observadas as
condições descritas no Termo de Referência e Minuta do Contrato.
5.1.2 Deverá a Unidade contratante proceder ao acompanhamento e fiscalização da entrega dos produtos.
5.1.3 A contratante poderá rejeitar os produtos entregues em desacordo com as especificações, sem ônus para a
Administração Pública.
5.1.4 Os produtos deverão ser entregues em local indicado pela secretaria solicitante.
5.1.5 A Contratada deverá garantir a qualidade dos produtos a serem fornecidos, apresentando o termo de validade
dos mesmos, devendo ainda, quando solicitado, substituir prontamente o produto que porventura não atenda aos
requisitos contratados, ou sendo, repor aquele que apresentar defeito, sob pena das sanções cabíveis.
5.1.6 Todos os produtos serão avaliados, quando de seu recebimento, para atestar a conformidade de suas
características técnicas com as especificações exigidas no termo de referência.
5.2 Condições de pagamento
5.2.1 O pagamento será efetuado pelo município através da emissão de Ordem Bancária em conta corrente
indicada pela contratada, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento de cada parcela dos produtos
entregues, mediante a apresentação da Nota Fiscal.
5.2.2 A Contratada deverá encaminhar junto à Nota Fiscal ou Fatura, a Autorização de Fornecimento, conforme o
caso, devidamente assinada por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos
quantitativos efetivamente entregues. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento
das Notas Fiscais e/ou Faturas.
5.2.3 Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos serviços, no todo ou em parte, a tramitação
da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias à sua correção, passando a ser
considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente regularizada.
5.2.4 Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação
definitiva da prestação de serviços total ou parcial.
5.2.5 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no
CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não
se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
5.2.6 A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhistas.

5.3.1 efetuar a entrega dentro das especificações e/ou condições constantes neste Termo de Referência;
5.3.2 executar diretamente o Contrato, sem subcontratações ou transferência de responsabilidades;
5.3.3 prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante;
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5.3.4 comunicar por escrito aos fiscais do contrato indicados pelo Contratante qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
5.3.5 Todo e qualquer material penso deverá estar contido em suas embalagens com descrição de marca, nome,
origem do produto, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, o nº do lote ou partida e prazo de validade.
5.4- Controle e fiscalização da execução do objeto
5.4.1 A empresa vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do Município, encarregada
de acompanhar a entrega do material penso, prestando esclarecimento solicitado, atendendo as reclamações
formuladas, inclusive todas as entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um encarregado
da Pasta.
5.5- Sanções administrativas
Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na licitação, erros ou atraso na execução do
contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério, isolada ou cumulativamente,
garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes penalidades:
a) Advertência por escrito, nos casos de falta leve.
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia em caso de suspensão do fornecimento dos produtos, até o limite
de 10 (dez) dias corridos, calculado sobre o valor do Contrato, quando não comprovar motivo de força maior ou
caso fortuito impeditivos do cumprimento da obrigação assumida dentro do prazo estabelecido, que venha a ser
reconhecido pela Administração. A partir do 11º dia, será considerado descumprimento total da obrigação assumida.
c) Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento total das
obrigações assumidas, salvo por motivo de força maior que venha a ser reconhecido pela Administração.
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o município de Ubatã, por
prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos de falta grave, consideradas aquelas que causem prejuízo à
Administração;

§ 1º As multas referidas nesta cláusula serão descontadas no pagamento ou cobradas judicialmente.
§ 2º As sanções previstas nas alíneas “a” e “e” poderão ser aplicadas cumulativamente com as sanções previstas
nas alíneas “b”, e “c”
§ 4º As multas poderão ser descontadas dos pagamentos por ventura ainda devida à ADJUDICATÁRIA ou
recolhidas diretamente à conta corrente do município de, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da
data da notificação do ato de punição, ou, ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente, nos termos do artigo 86
da Lei nº 8.666/93.
§ 5º As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas
só serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da
autoridade municipal competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que a
ADJUDICATÁRIA tomar ciência.
§ 6º No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa.
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e) Impedimento de licitar com a Administração Pública (declaração de inidoneidade) pelo período de até 5(cinco)
anos, nos casos de falta gravíssima, especialmente se a CONTRTADA falhar ou fraudar a execução do contrato,
comportar- se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal ou qualquer ato ilícito.
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§ 7º Será considerado descumprimento total da obrigação assumida, o atraso superior a 30(trinta) dias corridos na
entrega da parcela dos produtos solicitados.
5.6- Demais informações pertinentes às características singulares do objeto.
5.6.1

A aquisição destes produtos/material penso é para demanda do exercício de 2021.

5.6.2

Os produtos/material penso solicitados deverão ser entregues em horário comercial, na Secretaria
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Municipal de Saúde, localizada na Rua Ramiro Berberth de Castro – S/N – Bairro Centro – Ubatã – Bahia.
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ANEXO II
MODELO FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE PREÇOS
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021 – SRP
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ Nº.
REPRESENTANTE LEGAL:
TEL: (xx)

FAX: (xx)

E-mail

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO.

ITEM
1.

VALOR GLOBAL R$

DESCRIÇÃO

(

UND.

QUANT.

MARCA

V.UNITARIO VALOR TOTAL

)

OBS: Os valores totais de cada item deverão ser cadastrados no licitações-e.
Declaramos que os preços propostos compreendem todas as despesas necessárias para a entrega dos produtos.
VALIDADE DA PROPOSTA:
DADOS DO REPRESENTANTE QUE IRÁ ASSINAR O CONTRATO:
[Nome, nº do CPF, nº do RG, Estado civil, profissão e endereço residencial].

37
Rua Lauro de Freitas, nº. 199, Centro – Ubatã –BA, Cep. 45.550-000
E-MAIL: licitaubata@hotmail.com

Página 37 de56

Assinatura do Representante Legal
Carimbo do CNPJ
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ANEXO III
MODELO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO Nº 011-S/2020
Pelo presente instrumento, o Departamento de Compras, ÓRGÃO GERENCIADOR DESTE REGISTRO DE
PREÇOS, localizado na Rua Lauro de Freitas, 199, Centro – Ubatã – Bahia, Departamento de Compras, neste ato
representado pelo Sr. José Marcelo Ribeiro Libarino, nos termos do artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, Lei
Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 251 de 13/03/2017 e as demais normas legais aplicáveis, de acordo
com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO 012/2021, SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS-SRP, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM publicada no DOM nº..........do dia .................., e
Jornal ...., pagina ........ Transcurso o prazo para interposição de recursos e a necessária homologação, as empresas
abaixo citadas, doravante denominadas Fornecedores, firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS,
mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1
A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a contratação de empresa para CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1 - Os preços dos materiais estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO
012/2021– Sistema de Registro de Preços, conforme o tabela (s) abaixo:

NOME DA EMPRESA: ......................................................... Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob
nº........., localizada no endereço, ......................................., telefone............, neste ato representada pelo Sr.
____________________, inscrito no CPF nº _______________, portador do RG nº ____________, residente e
domiciliado .............

LOTE 01
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

UND QUANT

MARCA

VALOR
TOTAL
UNITÁRIO

01.
VALOR TOTAL .............................R$......................................................(...............................).

3.1 - Os órgãos e entidades, beneficiários desta Ata, deverão solicitar, a Comissão Permanente de Licitação, órgão
gerenciador da presente Ata, nos termos do Decreto Municipal nº 251/2017 e demais legislações vigentes,
autorização para fornecimento dos materiais para serem atendidos, de acordo com o Edital de Licitação que faz
parte integrante da presente Ata.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
3.2 – A contratação decorrente desta Ata será formalizada por meio de Contrato, o qual deverá ser assinado e
retirado pelo Fornecedor no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da comunicação.
3.3 – Mediante a assinatura da Ata estará caracterizado o compromisso de entrega dos materiais, objeto deste
Pregão.
3.4 - Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá o prazo fixado no edital para entregar os produtos;
3.5 - Os itens deverão ser entregues, em local designado pela Diretoria requisitante (órgão participantes do SRP),
de acordo com o edital do Pregão Eletrônico 012/2021, Termo de Referência, Anexo I, com a proposta vencedora
da licitação, bem como as cláusulas da presente Ata.
3.6 - O Município de Ubatã não está obrigado a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe facultada a utilização
de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de
Preços, preferência, em igualdade de condições.
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1 O pagamento será efetuado pelo município, através da emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada
pela contratada, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento de cada parcela dos produtos entregues,
mediante a apresentação da Nota Fiscal.
4.2 A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de Fornecimento, devidamente
assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos quantitativos efetivamente
fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou
Faturas.
4.3 Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no todo ou em parte, a
tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias à sua correção,
passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente regularizada.
4.4 Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação
definitiva dos produtos entregues total ou parcial.
4.5 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no
CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não
se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
4.6 A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhista.
a) O pagamento será feito, em até 30 (trinta) dias, após o fornecimento do material, mediante a apresentação da
Nota Fiscal ou Fatura, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada.

c) A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no
CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não
se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
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b) Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a
sua reapresentação.

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS
5.1 - O prazo de validade deste Registro de Preços será até 12 (doze) meses, a partir da assinatura da ata e da
publicação do extrato da Ata no Diário Oficial do Município, permitindo sua prorrogação conforme legislação
pertinente.
5.2 – A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº
8.666/93.
5.2.1 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado,
ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as
necessárias negociações junto aos fornecedores.
5.2.2 - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no
mercado, o órgão gerenciador deverá:
5.2.3 - Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no
mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
5.2.4 - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação, diante dos resultados de
classificação apresentados na Ata.
5.3 - Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
5.3.1 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmado a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
5.3.2 - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
5.3.3 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro
de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA SEXTA – DOS USUARIOS NÃO-PARTICIPANTES/ADESISTAS
6.1 – A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante previa consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
6.2- Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de
Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os
possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

6.4- As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA SETIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
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6.3- Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

7.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
7.1.1- Pela Comissão Permanente de Licitação, mediante comunicação da unidade requisitante, quando:
7.1.1.1 - A(s) detentora(s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes;
7.1.1.2 - A(s) detentora(s) não cumprir (em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a unidade requisitante não
aceitar sua(s) justificativa(s);
7.1.1.3 - A(s) detentora(s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste instrumento de
Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas no Art. 78, Inc. I a XII, ou XVII, da Lei Federal 8.666/93, com as
respectivas alterações posteriores;
7.1.1.4 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste instrumento de
registro;
7.1.1.5 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
7.1.1.6 - Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
7.2- Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar (em) estar impossibilitada(s) de
cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas no Art. 78, incisos XIV e XVI,
da lei Federal nº 8.666/93 com as respectivas alterações posteriores.
7.2.1- A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser dirigida a Comissão
Permanente de Licitação, facultada a ele a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do
pedido.
7.3- Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora será comunicada
por com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao processo que tiver dado origem ao Registro de Preços.
7.3.1- No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial do Município e Jornal de grande circulação, por 02 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
7.3.2- Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente à Comissão Permanente de
Licitação, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para
recebimento de correspondência e outros documentos.
CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.2- Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos
administrativos relacionados ao PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2021 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOSSRP.
8.3- Fica designado como Órgão Gerenciador do Registro de Preços, de acordo com Decreto Municipal nº
251/2017, a Departamento de Compras do Município de Ubatã.
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8.1- A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no Diário
Oficial do Município.

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de Preço, em duas vias, de
igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Ubatã-Bahia, ..... de ............... de 2021.
______________________________________________________________
Departamento de Compras
(Órgão Gerenciador)
________________________________________________________
Secretaria Municipal de Saúde
(Órgão Participante)
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________________________________________________________________________
Representante
Fornecedor

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ANEXO IV
ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE UBATÃ
MINUTA DO CONTRATO FORNECIMENTO Nº XXX/2021
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE CELEBRAM ENTRE
SI, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE UBATÃ-BAHIA, E DE
OUTRO, A EMPRESA....................
O MUNICIPAL DE UBATÃ, pessoa jurídica de direito público, situado à Rua Lauro de Freitas nº 199, Centro, nesta
cidade de Ubatã, inscrito no CNPJ sob o Nº 14.235.253/0001-59, aqui denominada CONTRATANTE, representada
neste ato pelo Prefeito, Sr. VINICIUS DO VALE DE SOUZA, brasileiro, solteiro, residente à Rua Ramiro B. de
Castro, 104, Centro – Ubatã-BA, portadora do RG nº 775029300 SSP/BA e do CPF Nº 942.107.995-72, residente e
domiciliado a Rua Salgado Filho, 179, Centro, Ubatã, e do outro lado, a Empresa, , sediada _______, nº __, Estado
______, cadastrada no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº ___________, adiante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por ______________, na qualidade de ________, (nacionalidade), (estado
civil), (profissão), portador da cédula de identidade RG n° ________, expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado _______ e do CPF/MF ________, residente ___________, nº __, cidade ______, Estado
_______, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE FORNECIMENTO, de acordo com o Processo de Licitação
na modalidade Pregão Eletrônico 012/2021, que se regerá pelas Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93, mediante as
cláusulas e condições a seguir ajustadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente instrumento contratual tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOCUMENTAÇÃO
Constituem partes integrantes deste Contrato a proposta da contratada, vencedora do(s) item(ns):_____________,
assim como o edital da licitação mencionada do preâmbulo deste instrumento..
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
I - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ xxxxxxxxx
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), conforme itens, quantitativos constante na tabela abaixo:
DESCRIÇÃO

UND.

QUANT.

MARCA

V.UNITARIO

VALOR TOTAL

O pagamento será efetuado pelo município, através da emissão de Ordem Bancária em conta
corrente indicada pela contratada, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento de cada parcela dos
produtos entregues, mediante a apresentação da Nota Fiscal.
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ITEM
1.
2.

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
§ 1º A Contratada deverá encaminhar junto à Nota Fiscal ou Fatura, a Autorização de Fornecimento,
devidamente assinada por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo ou em cópia impressa caso tenha
sido encaminhada via e-mail, para conferência dos quantitativos efetivamente entregues. Não será aceita a emissão
de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.
§ 2º Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dosmateriais/produtos, no todo ou em parte,
a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias à sua correção,
passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente regularizada.
§ 3º Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação
definitiva total ou parcial do material.
§ 4º A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição
no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho,
não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
§ 5º A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhistas.
CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO
I - O fornecimento dos materiais ocorrerá parceladamente, de acordo às necessidades da Secretaria interessada, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias, em local indicado na Autorização de Fornecimento, de forma imediata a contar do
recebimento da mesma.
§1º A critério das partes, poderá ser estabelecido um cronograma, estimando-se as quantidades e datas de
entregas futuras dos produtos licitados.
§2º Caso não corresponda à qualidade exigida no edital, o produto será recusado e deverá ser substituído
imediatamente. Em caso de não substituição, estará caracterizado o descumprimento da obrigação assumida,
cabendo à licitante vencedora as penalidades previstas neste Edital.
§3º Todas as entregas devem vir acompanhadas da Nota Fiscal para verificação e atesto do servidor responsável
pelo recebimento dos produtos confeccionados.
§4º A Contratada deverá garantir a qualidade dos materiais/produtos a serem fornecidos, apresentando o termo de
validade dos mesmos, devendo ainda, quando solicitado, substituir prontamente o material/produto que porventura
não atenda aos requisitos contratados, sob pena das sanções cabíveis.
§5º Todos os materiais/produtos serão avaliados, quando de seu recebimento, para atestar a conformidade de suas
características técnicas com as especificações exigidas no edital.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

a) Efetuar o fornecimento dos produtos discriminados em cada Autorização de Fornecimento emitido pelo
setor de compras, de forma integral e no prazo estipulado na cláusula anterior, obedecendo rigorosamente
as especificações contidas em sua proposta comercial, inclusive quanto à marca;
b) Executar diretamente o Contrato, sem subcontratações ou transferência de responsabilidades;
c) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante;
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Constituem obrigações da contratada:

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
d) Comunicar por escrito aos fiscais do contrato indicados pelo Contratante qualquer anormalidade de caráter
urgente que possam prejudicar o fornecimento regular dos materiais.
e) Manter as condições de habilitação durante toda a vigência do contrato.
§1º A empresa deve comunicar por escrito e com antecedência mínima de 2(dois) dias do prazo máximo para
entrega dos produtos, a ocorrência de qualquer impedimento para cumprimento integral do pedido, detalhando
claramente os motivos do inadimplemento. Do contrário, será formalmente advertida e, em caso, de reincidência
poderá ser penalizada com multa e/ou com as demais sanções previstas neste instrumento.
§ 2º Excepcionalmente, será admitida entrega de produto com marca diversa da que foi apresentada na proposta
de preços da empresa CONTRATADA, desde que seja de qualidade igual ou superior à anterior e que o fato seja
anteriormente comunicado ao fiscal do contrato por meio de documento formal, no qual apresente justificativa
plausível, devidamente comprovada.
§ 3º A avaliação da qualidade da marca que vier substituir a anterior deverá ser realizada por servidor ou
comissão designada para tal fim que emitirá relatório técnico de análise aprovando ou não a substituição
mencionada no parágrafo anterior.
§ 4º A empresa deve comunicar por escrito e com antecedência mínima de 2(dois) dias do prazo máximo para
entrega dos produtos e/ou materiais, a ocorrência de qualquer impedimento para cumprimento integral do pedido,
detalhando claramente os motivos do inadimplemento. Do contrário, será formalmente advertida e, em caso, de
reincidência poderá ser penalizada com multa e/ou com as demais sanções previstas neste instrumento.
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Constituem obrigações do contratante:
a) Efetuar o pagamento na forma estabelecida no contrato.
b) Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa realizar o fornecimento de acordo com as
determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;
c) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
d) Exercer o acompanhamento e a fiscalização da entrega dos materiais por servidor especialmente
designado.
e) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais descumprimentos das obrigações contratuais,
fixando prazo para a sua correção;
Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

g) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente
designado;
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA
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f)
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O prazo de vigência do contrato inicia na data de sua assinatura e se encerra em 31 de dezembro de 2021 ou
com a entrega total dos materiais, o que ocorrer primeiro.
CLÁUSULA OITAVA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
O objeto será recebido:
a) de forma provisória em até 2 (dois) dias, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, que,
diante da inadequação do material recebido, imediatamente o rejeitará, registrando as ocorrências em livro
próprio;
b) de forma definitiva, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, após a execução das rotinas de fiscalização que comprovem a
adequação do material aos termos contratuais;
§ 1º Em caso de rejeição dos materiais entregues, a empresa deve substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, os materiais entregues em que se verificarem vícios, defeitos ou
especificações diversas do que foi exigido no edital;
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização ficará a cargo da servidora MILENA REIS DE MORAES, Fiscal de Contratos designado pela
Portaria Nº 379/2021 conforme Instrução Normativa SCI 002/2017. Caso seja por este detectado algum vício,
defeito ou inadequação no(s) materiais/produtos mediante simples declaração de constatação, será de plano
rejeitado o seu recebimento.
§1º À FISCALIZAÇÃO caberá o direito de rejeitar quaisquer materiais que não satisfaçam os padrões
especificados ou os critérios de qualidade requeridos, bem como de exigir sua pronta e imediata substituição
por outros que os atendam, sem que caiba à CONTRATADA qualquer tipo de reclamação ou indenização.
§ 2º Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigências do Fiscal
ou do substituto, inerentes ao objeto do Contrato, sem que disso decorra qualquer ônus extra para a
CONTRATANTE, não implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou
redução da responsabilidade da CONTRATADA, que é total e irrestrita com relação aos
materiais/produtosfornecidos, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha,
problema, irregularidade ou desconformidade observada na execução do Contrato.
§ 3º A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, e em nenhuma hipótese, em co-responsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO

§ 1º A contratada, quando for o caso, deverá formular à Administração requerimento para a revisão do contrato,
comprovando a ocorrência de aumento de preços, , obedecendo o que se segue:
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Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, com base no Art. 65, II, da Lei
8.666/93, procedendo-se à revisão do mesmo a qualquer tempo, desde que ocorra variação de preços
determinado pelo órgão regulador, que seja imprevisível ou previsível, porém com conseqüências incalculáveis,
que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas no presente instrumento.

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
I - a comprovação será feita por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas fiscais de
aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta e do
momento do pedido de revisão do contrato;
II - junto com o requerimento, a contratada deverá apresentar planilhas de custos comparativa entre a data da
formulação da proposta e do momento do pedido de revisão do contrato, evidenciando o quanto o aumento de
preços ocorrido repercute no valor total pactuado.
III - A Administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá à revisão do contrato.
§ 2º Independentemente de solicitação, a Administração poderá convocar a contratada para negociar a redução
dos preços, mantendo o mesmo objeto cotado, na qualidade e nas especificações indicadas na proposta.
§ 3º As alterações decorrentes da revisão do contrato serão publicadas na Imprensa Oficial.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos financeiros para fazer face as despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
A Dotação orçamentária que ocorrerá tal despesa é:
ELEMENTO
FONTE DE
DESPESA
RECURSO
3.3.90.30.00
– 002 – Receita de
Material
de Impostos – 15%
Consumo
3.3.90.30.00
Material
Consumo
3.3.90.30.00
Material
Consumo

02.10.01 – Fundo 2.034 – Manutenção 3.3.90.30.00
Municipal de Saúde das Unidades de Material
– FMS
Saúde da Família
Consumo
02.10.01 – Fundo 2.040 – Manutenção 3.3.90.30.00
Municipal de Saúde das
Unidades Material
– FMS
Básicas de Saúde
Consumo
02.10.01 – Fundo 2.040 – Manutenção 3.3.90.30.00
Municipal de Saúde das
Unidades Material
– FMS
Básicas de Saúde
Consumo
02.10.01 – Fundo 2.042 – Manutenção
Municipal de Saúde das Ações do CAPS
– FMS
02.10.01 – Fundo 2.042 – Manutenção

3.3.90.30.00
Material
Consumo
3.3.90.30.00

– 014
–
de Transferências
de Recursos do
SUS
– 002 – Receita de
de Impostos – 15%

– 014
–
de Transferências
de Recursos do
SUS
– 002 – Receita de
de Impostos – 15%

– 014
–
de Transferências
de Recursos do
SUS
– 002 – Receita de
de Impostos – 15%
– 014

–
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UNIDADE
PROJETO /
ORÇAMENTARIA
ATIVIDADE
02.10.01 – Fundo 2.038 – Manutenção
Municipal de Saúde da
Assistência
– FMS
Ambulatorial
e
Hospitalar
02.10.01 – Fundo 2.038 – Manutenção
Municipal de Saúde da
Assistência
– FMS
Ambulatorial
e
Hospitalar
02.10.01 – Fundo 2.034 – Manutenção
Municipal de Saúde das Unidades de
– FMS
Saúde da Família

PODER EXECUTIVO
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Municipal de Saúde das Ações do CAPS
– FMS

Material
Consumo

02.10.01 – Fundo 2.100
– 3.3.90.30.00
Municipal de Saúde Enfrentamento da Material
– FMS
Emergência
Nac. Consumo
Decorrente
do
Coronavírus

de Transferências
de Recursos do
SUS
– 014
–
de Transferências
de Recursos do
SUS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS ENCARGOS E TRIBUTOS
Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o ônus dos encargos e tributos, incidentes sobre os
materiais/produtos, objeto do presente Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES
Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na licitação, erros ou atraso na execução do
contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério, isolada ou
cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar à adjudicatária/contratada as seguintes penalidades:
a) Advertência por escrito, nos casos de falta leve.
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega dos materiais, até o limite de 10 (dez)
dias corridos, calculado sobre o valor do Contrato, quando não comprovar motivo de força maior ou caso
fortuito impeditivos do cumprimento da obrigação assumida dentro do prazo estabelecido, que venha a ser
reconhecido pela Administração.
c) Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento total
das obrigações assumidas, salvo por motivo de força maior que venha a ser reconhecido pela Administração.
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o município de Ubatã,
por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos de falta grave, consideradas aquelas que causem prejuízo à
Administração;

§ 1º As multas referidas nesta cláusula serão descontadas no pagamento ou cobradas judicialmente.
§ 2º As sanções previstas nas alíneas “a” e “f” poderão ser aplicadas cumulativamente com as sanções
previstas nas alíneas “b”, e “c”
§ 3º As multas poderão ser descontadas dos pagamentos por ventura ainda devida à ADJUDICATÁRIA ou
recolhidas diretamente à conta corrente do município de, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a
partir da data da notificação do ato de punição, ou, ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente, nos termos
do artigo 86 da Lei nº 8.666/93.
§ 4º As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais, e as
justificativas só serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a
critério da autoridade municipal competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis
da data em que a ADJUDICATÁRIA tomar ciência.
§ 5º No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa.

48
Rua Lauro de Freitas, nº. 199, Centro – Ubatã –BA, Cep. 45.550-000
E-MAIL: licitaubata@hotmail.com

Página 48 de56

e)Impedimento de licitar com a Administração Pública (declaração de inidoneidade) pelo período de até
5(cinco) anos, nos casos de falta gravíssima, especialmente se a CONTRTADA falhar ou fraudar a execução
do contrato, comportar- se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal ou qualquer ato ilícito.
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§ 6º Será considerado descumprimento total da obrigação assumida, o atraso superior a 30(trinta) dias corridos
na entrega da parcela dos produtos solicitados.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO
I - A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a
80 da Lei nº 8.666/1993.
II - O contrato poderá ser rescindido, conforme os casos enumerados nos incisos I a XVIII do art. 78 da Lei
Federal nº 8.666/93.
II.1 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do procedimento, assegurados o
contraditório e a ampla defesa.
III - A rescisão do contrato poderá ser:
a)determinada por ato unilateral e escrito da Contratante nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do
artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, mediante notificação através de ofício entregue diretamente ou por via postal,
com prova de recebimento, sem prejuízo das penalidades previstas neste contrato;
b) amigável, por acordo entre as partes, mediante a assinatura de termo aditivo ao contrato, desde que haja
conveniência para a Contratante e
c) judicial, nos termos da legislação.
Parágrafo Primeiro: A rescisão unilateral ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
Parágrafo Segundo: De conformidade com o § 2º do artigo 79, da Lei nº 8.666/93, quando a rescisão ocorrer
com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da mesma lei, sem que haja culpa do contratado, será este
ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos
devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
Parágrafo Terceiro: A rescisão poderá acarretar na retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite
dos prejuízos causados à CONTRATANTE.
Parágrafo Quarto: Em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/1993, ficam
reconhecidos os direitos da Administração.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUCESSÃO
O presente instrumento obriga as partes CONTRATANTES e aos seus sucessores, que na falta delas
assumem a responsabilidade pelo seu integral cumprimento.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO
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O presente CONTRATO reger-se-á pelas normas estabelecidas na Lei 8.666/93 e supletivamente às normas
do Direito Civil pátrio.
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Conforme disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 com as alterações introduzidas pela Lei
Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1994, o presente instrumento contratual será publicado no Diário Oficial do
Município na forma de extrato, como condição de sua eficácia.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO
Com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja, as partes elegem o foro da Cidade da
Contratante, para dirimir as questões oriundas do presente Contrato.
E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, foi lavrado o presente
instrumento contratual em 03 (três) vias, de igual teor e forma, o qual depois de lido e achado conforme, vai
assinado pelas partes contratantes.
Ubatã - BA, XX/XX/2021
MUNICÍPIO DE UBATÃ
Prefeito Municipal
(Contratante)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(Contratada)
TESTEMUNHAS:
1º _____________________________
NOME
RG nº

2º __________________________
NOME
RG nº

ANEXO V
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 012/2021

MODELO DE CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO
(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante)
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
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
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da Fazenda, sob o nº. ....., residente à rua ..................................................., nº. ........ Como meu mandatário, a quem
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
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.

Ubatã (BA), ......... de ................................ de 2021

___________________________________________________________
(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa)
(Identificação)
R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX

ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 012/2021
M O D E L O D E D E C L A R A Ç Ã O D E CONHECIMENTO DO EDITAL
E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante)

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº. ........................, com sede à ......................................,
obrigações objeto da licitação e atendimento as exigências de habilitação, ciente das sanções factíveis a serem
aplicadas conforme a lei 8.666/93.
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declara, sob as penas da lei, o pleno conhecimento de todas as informações e das condições para cumprimento das
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Data e Local,

(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa)
(Identificação)
R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX

ANEXO VII
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 012/2021
MODELO DE DECLARAÇÕES
(A serem colocadas no envelope de Documentação)
(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante)
Ubatã – BA,....de ........ de 2021
Ilmº. Srª.
Pregoeiro Oficial do Município de Ubatã – Bahia.
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 012/2021

DECLARA para os devidos fins, nunca ter sido declarada inidônea para licitar e celebrar contratos com a
administração pública, e que está de acordo com as exigências do presente Edital;
DECLARA também, sob as penalidades da lei, que não existe fato superveniente impeditivo contra sua habilitação,
assim como se obriga a declarar a ocorrência de fatos futuros;
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A EMPRESA (NOME),
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DECLARA que não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal de 1988;
DECLARA que está plenamente de acordo com todas as cláusulas e condições do presente Edital;
_______________________________________________
(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa)
(Identificação)
R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX

Carimbo da empresa:

ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP
(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 012/2021

A empresa ___________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
_________________________________, por intermédio de seu representante legal ou credenciado Sr (a).
_______________________________________________________, portador do Documento de Identidade nº
_______________________________ e inscrito no CPF sob o nº ________________________________,
DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é
considerada:

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.
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( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;
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Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses descritas no § 4º, do art. 3º, da
Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

__________________________, ____ de ________________ de 2021.

_______________________________________
(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa)
(Identificação)
R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX

ANEXO IX

DECLARAÇÃO
(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante)
O licitante abaixo DECLARA, para todos os fins e efeitos das Leis Federais n.º 8.666/93 e
10.520/02, sob as penalidades cabíveis, responsabilizando-se pelo inteiro teor desta declaração, que:
a) Recebeu em tempo hábil toda documentação pertinente e que tomou conhecimento de todas as
informações e das condições do presente Edital.

(cidade), (dia) de (mês) de 2021.
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b) Possui capacidade operativa e disponibilidade financeira para atender ao objeto desta licitação.
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_________________________
XXXXXXXXXXXXXXXX
(Nome completo e assinatura do seu representante)
(Identificação)
R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX

ANEXO X
DECLARAÇÃO
(ESTE ANEXO É UM MODELO E DEVE SER FEITO PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 012/2021
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O licitante abaixo DECLARA os dados para confecção do contrato:

Empresa ____________, sediada _______, nº __, Estado ______, telefone n° _______, cadastrada no CNPJ do
Ministério da Fazenda sob o nº ___________, adiante denominada CONTRATADA, neste ato representada por
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______________, na qualidade de ________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador da cédula de
identidade RG n° ________, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado _______ e do CPF/MF
________, residente ___________, nº __, cidade ______, Estado _______.

