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MINUTA DO EDITAL 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021 
 (Processo Administrativo n° 171/2021) 

 

I - DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO 

 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:                               01/06/21 à 15/06/21 às 8:30 HORAS; 
ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:                   15/06/2021 ÀS 08:30 HORAS; 
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA:                15/06/2021 ÀS 09:00 HORAS 
 

II - ENDEREÇO ELETRÔNICO 

 
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública online, conduzido por servidor público denominado 
PREGOEIRO, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – Internet, através do Portal: Bolsa de 
Licitações do Brasil – BLL  www.bll.org.br. 
 

III - LOCAL DE ENTREGA DOS ENVELOPES: 

 
Sala de Licitações da Prefeitura Municipal na situada Travessa Professora Helena, s/n, Bairro Centro, CEP 47.15000 - 
Santa Rita de Cássia – Bahia. 
 

IV – ANEXOS DESTE EDITAL: 

 
Anexo I – Termo de Referência; Anexo II - Modelo de Proposta de Preços; Anexo III – Declaração Única; Anexo IV- 
Minuta do Contrato; Anexo V – Declaração de Responsabilidade; Anexo V I– Termo de Adesão ao sistema de Pregão 
da BLL – Bolsa de Licitação do Brasil.  

Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública, observarão obrigatoriamente o 
HORÁRIO DE BRASILIA e serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BAHIA , através da PREGOEIRA, designada pela Portaria nº 045/2021, de 

28 de janeiro de 2021, sediada à Travessa Professora Helena, s/n, Centro, Santa Rita de Cássia - Bahia - realizará 

licitação, PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço, por LOTE, nos termos da Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar n° 123, de 

14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências 

estabelecidas neste Edital.  

1. O OBJETO 

1.1.  Aquisição de uniformes e utensílios que o compõem, visando atender as secretarias deste município 

Administração: Guarda Municipal, Educação, Assistência Social, Saúde: SAMU, Obras, Obras, Infraestrutura e 

Desenvolvimento Urbano e Desenvolvimento Urbano, durante o exercício de 2021.  

1.2. A licitação será dividida em lotes, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao 

licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse.  

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do lote, observadas as exigências contidas neste 

Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, na 

classificação abaixo: 

Unidade Orçamentária: 02.03.000 – Secretaria de Mun. De Administração 
Projeto de Atividade: 2004 – Gestão da Ações da Secretaria Municipal de Administração  
 

http://www.bll.org.br/


ESTADO DA BAHIA 
                                     PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
                 CNPJ: 13.880.711/0001-40  

Travessa Professora Helena, s/n, Centro de Santa Rita de Cássia-BA CEP: 47150-000. 

 

Página 2 de 39 

Prefeitura de SANTA RITA DE CÁSSIA 
 

C P L 

 

 
________________ 

Assinatura da Pregoeira 

O presente Edital de Licitação foi 

analisado pela Controladoria Municipal 
 

Controlador Interno 

Prefeitura de SANTA RITA DE CÁSSIA 
 

C P L 
 

 
________________ 

Prefeitura de SANTA RITA DE 

CÁSSIA 
 

 

 

 
 

________________ 
Assinatura da Pregoeira 

 
Unidade Orçamentária: 02.60.000 – Secretaria de Mun. De Meio Ambiente e Turismo  
Projeto de Atividade: 2048 – Gestão das Ações da Secretaria de Mun. De Meio Ambiente e Turismo 
 
Unidade Orçamentária: 02.90.00 – Secretaria Mun. De Agricultura e Desenvolvimento Rural 
Projeto de Atividade: 2050 – Gestão das Ações da Secretaria Mun. De Agricultura e Desenvolvimento Rural  
 
Unidade Orçamentária: 02.10.000 – Secretaria Mun. De Obras, Infraest. E Des. Urbano  
Projeto de Atividade: 2041 – Gestão das Ações da Secretaria de Mun. De Obras, Infraest. E Des. Urbano  
 
Unidade Orçamentária: 02.07.001 – Fundo Municipal de Mun. De Saúde  
Projeto de Atividade: 2022 – Gestão das Ações o Fundo Municipal de Saúde 15% 
Projeto de Atividade: 2025 – Gestão de Ações de Vigilância em Saúde  
Projeto de Atividade: 2026 – Gestão das Ações – PACS 
Projeto de Atividade: 2027 – Gestão das Ações do Fms- Atenção Básica  
Projeto de Atividade: 2070 – Gestão das Ações Gestão das Ações do SAMU 
Projeto de Atividade: 2073 – Gestão das Ações das Ações do MAC – Média e Alta Complexidade  
 
Unidade Orçamentária: 02.05.001 – Fundo de Mun. De Assistência Social  
Projeto de Atividade: 2036 – Gestão das Ações o Fundo Municipal de Assistência Social  
Projeto de Atividade: 2037 – Gestão de Rec. Do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade  
Projeto de Atividade: 2038 – Gestão das Ações do Conselho da criança e do adolescente  
Projeto de Atividade: 2039 – Gestão dos Rec. Do Bloco da Proteção Básica  
Projeto de Atividade: 2040 – Gestão dos Re. Do bloco da Gestão do SUAS  
Projeto de Atividade: 2049 – Gestão dos Rec. Do Bloco da Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único  
Projeto de Atividade: 2063 – Gestão dos Recursos dos Programas do FNAS  
Projeto de Atividade: 2065 – Gestão dos Recursos Transf. Do Estado (FEAS) 
Projeto de Atividade: 2104 – Programa 1º Infância / Criança Feliz  
 
Unidade Orçamentária: 02.15.000 – Fundo Municipal de Meio Ambiente  
Projeto de Atividade: 2102 – Gestão das Ações e Fundo Municipal de Meio Ambiente  
 
Unidade Orçamentária: 02.06.000 – Fundo de Desenv. Da Educação Básica – FUNDEB 
Projeto de Atividade: 2021 – Gestão das Ações do FUNDEB 40% 
 
Unidade Orçamentária: 02.06.002- Fundo de Mun. De Educação  
Projeto de Atividade: 2008 – Gestão das Ações do Ensino Infantil  
Projeto de Atividade: 2009 – Gestão das Ações do Ensino Fundamental  
Projeto de Atividade: 2016 – Gestão de Apoio a Jornada Pedagógica  
Projeto de Atividade: 2017 – Gestão das Ações do Salário Educação  
Elemento de Despensa: 3.390.30.00 – Material de Consumo  
 
Fonte 5 – Recursos Ordinários 
Fonte 2 – Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Saúde 15% 
Fonte 14 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS 
Fonte 28 – Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS 
Fonte 29 – Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS 
Fonte 19 – Transferência FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica – 40%)  
Fonte 1 – Receita de Impostos e Transferência de Impostos Educação 25% 
Fonte 4 – Contribuição ao Programa Ensino Fundamental Salário Educação  
 

3. DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1 O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto à Bolsa, 
poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações 
do Brasil (ANEXO VI) 
b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação 
previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO V).  
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c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, marca e 
modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação da Pregoeira no ícone ARQ, inserção de 
catálogos do fabricante. “A empresa participante do certame não deve ser identificada”. Decreto 5.450/05 
art. 24 parágrafo 5º. 
O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que pagará 

a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela 
mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da 
informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, anexo 04 
 
3.2 A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no Anexo 
09. para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no 
sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de 
tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006. 

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
4.1 Poderão participar desta licitação, empresas cujo ramo de atividade esteja compatível com o objeto deste 
Pregão Eletrônico. 
 
4.2 Será vedada a participação de licitantes nas seguintes situações: 
 

4.2.1 Declaradas inidôneas por ato do Poder Público; 
 
4.2.2 Estiverem com falência decretada; 
 
4.2.3 Estiverem impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia-
Bahia; 
 
4.2.4 Reunidas em consórcio. 

4.2.5 Estejam cumprindo penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública, nas hipóteses 
previstas no art. 88 da Lei 8.666/93; 

4.2.6 Enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93; 

4.2.7 Tenham funcionário ou membro da Administração Municipal, mesmo subcontratado, como 
dirigente, acionista, detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador 
ou responsável técnico, consoante o art. 9º da Lei 8.666/93. 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos 

de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 

estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio 

dessa documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio 

de chave de acesso e senha. 

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, 

ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 

2006. 

5.4. Incumbirá 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.  

5.5. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o 

que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 
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5.6. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 

disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 
6.1 A proposta de preços deverá ser enviada em formulário eletrônico, através do Portal: Bolsa de Licitações do 
Brasil - BLL www.bll.org.br, no prazo previsto para recebimento das propostas. 
 
6.2 O Licitante deverá manifestar em campo próprio, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação e demais condições previstas neste edital e que assume como firme e verdadeira sua Proposta e 
lances. 
 
6.3 O licitante deverá indicar a marca do produto cotado; 

6.4 Os documentos anexados durante a inserção da proposta no campo “informações adicionais” (folders, 
prospectos, declarações, etc.) não poderão estar identificados, ou seja, não será admitida a veiculação do nome 
da empresa ou de seus representantes, utilização de material timbrado ou qualquer outro meio que facilite a 
identificação do licitante. 

6.5 Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada. 

6.6 A proposta de preços deverá apresentar os preços unitários, totais e global, para o serviço ofertado, 
expressando os valores em moeda nacional, em duas casas decimais, em algarismos e por extenso, ficando 
esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas. 

6.7 Nos preços unitários propostos estão inclusos e diluídos os custos relativos a todos os serviços preliminares, 
complementares, ou provisórios necessários à perfeita execução do serviço, mesmo que não constem das 
planilhas de preço, como também todos os custos relativos à mão de obra, materiais e equipamentos a serem 
utilizados, aos transportes, encargos sociais e trabalhistas, contribuições fiscais, bem como todas as despesas 
diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias à execução do objeto contratado. 

6.8 O formulário da proposta de preços em sua forma impressa, conforme modelo do Anexo II, somente será 
utilizado pelo licitante arrematante. 

6.9 Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, a contar da data fixada 
para início da sessão pública. 

6.10 Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os licitantes 
liberados dos compromissos assumidos, mas na hipótese do licitante vencedor ser convocado e aceitar assinar o 
contrato, considerar-se-á como prorrogada a validade da proposta de preços apresentada por igual prazo. 

6.11 A formulação da proposta implica para o licitante a observância dos preceitos legais e regulamentares, 
tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados. 

6.12 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 
omissão ou qualquer outro pretexto. 

7 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES  

7.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 

horário e local indicados neste Edital. 

7.2 Iniciada a sessão pública do pregão não cabe desistência da proposta. 

7.3   O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as 

especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  
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7.3.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.3.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 

tempo real por todos os participantes. 

7.3.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, 

levado a efeito na fase de aceitação. 

7.4 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da 

fase de lances. 

7.5 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

7.6  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

7.6.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

7.7 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras 

estabelecidas no Edital. 

7.8 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.9 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, em que 

os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

7.10 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema 

encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez 

minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.11 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de 

valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final 

e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.11.1Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos 

melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.12 Após o término dos prazos estabelecidos nos lotes anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a 

ordem crescente de valores. 

7.12.1 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos lotes anteriores, haverá o 

reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, 

possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 

deste prazo. 

7.13 Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, 

caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação. 

7.14 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 

em primeiro lugar.  

7.15 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 

lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.16 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

7.17 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 

comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.18Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
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7.19 Em relação a lotes não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma 

vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da 

entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria às microempresas e empresas de pequeno 

porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de 

maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 

123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.20 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na 

faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas 

com a primeira colocada. 

7.21 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 

desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos 

controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

7.22 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no 

prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se 

encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo 

direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.23 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que 

se encontrem nos intervalos estabelecidos nos sublotes anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.24 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase 

fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

7.25 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 

3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.26.1 no pais; 

7.26.2 por empresas brasileiras;  

7.26.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

7.26.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa 

com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação. 

7.26 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou 

os lances empatados.  

7.27 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, 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 neste Edital. 

7.27.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 

7.27.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (três) horas, envie a 

proposta readequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o 

caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 

Edital e já apresentados.  

7.28 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

8   DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

8.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 

adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e 

em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  
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8.2 Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de 
mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração. 

 
8.3  O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Secretaria Requisitante 

ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para orientar sua decisão. 
 

8.4 Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará 
a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta 
que atenda a este edital. 
 

8.5 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das 

propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 

 
8.6 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao 

saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema 

com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

 
8.7 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 03 (três) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.7.1 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita 

no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.  

8.7.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as 

características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de 

outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior 

envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.8 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, 

assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.9 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua 

continuidade. 

8.10 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o 

lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições 

diversas das previstas neste Edital. 

8.10.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

8.10.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

8.11 Nos lotes não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a 

proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da 

eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 

antes estabelecida, se for o caso. 

8.12 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o 

disposto neste Edital.  

9 DA HABILITAÇÃO   
 

9.1 Os documentos necessários à habilitação, conforme relação abaixo, deverão, preferencialmente, apresentar 
índice relacionando-os e informando as folhas em que se encontram. 

 9.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
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9.1.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual podendo ser substituído por certidão 
simplificada, expedida pela Junta Comercial da sede da licitante; 
 
9.1.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição dos 
seus administradores e respectivas alterações, se houver, podendo ser substituídos por certidão 
simplificada expedida pela Junta Comercial da sede da licitante; 
 
9.1.1.3 Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 
da diretoria em exercício, podendo ser substituído por certidão expedida pelo Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas; 
 
9.1.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando 
a atividade assim o exigir. 

9.1.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

9.1.2.1 Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 
 
9.1.2.2 Prova de Regularidade com a Dívida Ativa da União e Seguridade Social; mediante apresentação 
de Certidão Conjunta de Negativa de Débitos, relativos a tributos federais e à Dívida Ativa da União e 
Seguridade Social (INSS); 
 
9.1.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual e Municipal da sede do licitante; 
 
9.1.2.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante 
apresentação de Certificado de Regularidade da Situação/CRF. 
 
9.1.2.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão (Lei 12.440/11). 
 
9.1.2.6 A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das 
competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas. 

 
9.1.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

 

9.1.3.1 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução 
patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro 
do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa) 
dias contados da data da sua apresentação; 

9.1.3.2 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício financeiro, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada sua 
substituição por Balancetes ou Balanços Provisórios, devidamente assinados pelo sócio-proprietário da 
empresa e pelo Contador, com Certidão de Registro Profissional - CRP podendo ser atualizado por índices 
oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da Proposta. 

 
9.1.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

9.1.4.1 Comprovação através de certidão (ões) e/ou atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito 

público ou privado de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidade e prazo com o objeto da licitação; 

9.1.4.1.1 Não serão aceitos atestados emitidos pelo licitante em seu próprio nome, nem algum outro 

que não tenha originado de contratação;  

9.1.4.1.2 Os atestados ou declarações de capacidade técnica apresentados pelo licitante devem 

comprovar aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características, 

quantitativo e prazos com o objeto de que se trata o processo licitatório; 
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9.1.4.1.3 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se de corrido, 

pelo menos, um ano do início de sua execução; 

9.1.4.2 O(s) Atestado(s) e/ou Certidão(ões) apresentada(s) poderá(ão) ser diligenciado(s) de acordo com 
o parágrafo 3º do art. 43, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.  

 
9.1.5 OUTROS DOCUMENTOS 

 
9.1.5.1 Certidão da Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, referente ao TCU - Inidôneos - Licitantes 
Inidôneos; CNJ - CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa 
e Inelegibilidade; Portal de Transparência - CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas e 
CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas, através do site (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/), 
conforme artigos 22 e 23 da Lei Federal nº 12.846/13(Lei anticorrupção). 
 
9.1.5.2 Alvará de Funcionamento. 

 
9.1.5.3 Declaração Única, conforme modelo do Anexo III, contendo: 
 
a)Declaração de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998. 
 
b) Declaração de inexistência de fato superveniente e impeditivo de sua habilitação, na forma do art. 32, § 2º, 
da Lei n.º 8.666/93; 
 
c) Declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação; 
 
d) Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 
 
e) Declaração que esta empresa é considerada MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 
conforme Incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 e que está excluída das 
vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

 
9.2 Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, ou através de publicações em órgão de 
imprensa oficial, ou cópia autenticada por cartório competente ou pelos servidores da COPEL, mediante 
apresentação dos originais. 
 
9.3 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos requeridos no 
presente edital e seus anexos. 
 
9.4 Os documentos extraídos via Internet serão considerados válidos após a confirmação da autenticidade por 
servidor municipal no endereço oficial (site) do órgão emitente. 
 
9.5 A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 
porte sujeitas ao regime da Lei Complementar nº 123/06 não implica a inabilitação automática das mesmas. 
 
10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
10.1 Concluída a fase de lances, após análise dos documentos de habilitação da empresa arrematante ora anexados 
no sistema, a referida empresa será declarada vencedora via sistema, devendo em até 24 (vinte e quatro) horas, 
encaminhar os documentos de habilitação e a proposta de preços readequada em função do lance final, devendo o 
valor de sua proposta final ser igual ou imediatamente inferior a este valor. 

 
10.1.1 Caso o licitante faça o envio dos documentos de habilitação e proposta detalhada pelos correios, deverá 
postá-los via Sedex, com o envio do código de rastreamento à COPEL pelo e-mail licitacaosrc@gmail.com 
 
10. 2 Será desclassificada a Proposta de Preços ou inabilitado o licitante que descumprir o prazo estabelecido 
no item anterior, devendo o Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de 
classificação. 
 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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10.3 Na hipótese da proposta de preços definitiva contemplar vários lotes, o ajuste deverá ser realizado de 
forma linear sobre os preços unitários, sobre o preço total do item e sobre o valor global, aplicando-se o 
mesmo desconto, de modo que reflita na nova proposta a redução de preço proporcionada pelo lance do 
vencedor. 
 
10.4 Às microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido da Lei 
Complementar nº 123/06, quando do envio dos documentos de habilitação e que possuam alguma restrição na 
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o licitante for comunicado da irregularidade existente, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 
 
10.5 A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas na legislação pertinente, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, assegurando-se às microempresas e empresas de pequeno 
porte em situação de empate o exercício do direito de preferência. 
 
10.6 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a 
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

11 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

11.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

11.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da 

sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 

repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

11.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 

vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização 

fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

11.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

11.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do 

procedimento licitatório. 

11.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SISTEMA, sendo 

responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

12 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

12.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da Pregoeira, caso não haja 

interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

12.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará 

o procedimento licitatório.  

13. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 
 
13.1 Os pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações referentes ao processo licitatório serão enviados ao 
pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico 
através do e-mail licitacoasantaritadecassia@gmail.com, ou presencialmente protocolizadas na Comissão 
Permanente de LICITAÇÃO - COPEL, situada na Rua Travessa Professora Helena, s/n, Bairro Centro, Santa Rita de 
Cássia - Bahia - Bahia, das 08h às 12h. 
 

13.1.1 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos e impugnações no prazo de dois dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 
elaboração do edital e dos anexos. 
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13.1.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 

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

13.1.4 A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela 
elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data de 
recebimento da impugnação. 
 
13.1.5 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 
pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

 
      13.1.6 Acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do certame. 

14. RECURSO 

14.1 Depois de declarado o vencedor pelo Pregoeiro, qualquer licitante, inclusive o que for desclassificado antes da 
fase de disputa, poderá manifestar, motivadamente, de forma sucinta, sua intenção de interpor recurso através da 
opção “ACOLHIMENTO DE RECURSO” do sistema eletrônico. 

14.2 O Sistema aceitará esta intenção de forma imediata, ao ato de declaração do vencedor; a ausência desta 
manifestação neste prazo importará na decadência do direito de recurso. 

14.3 A partir da manifestação será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar as razões constantes do 
recurso, que deverão ser encaminhadas à COPEL, ficando os demais licitantes desde logo, intimados para, querendo, 
apresentar contrarrazões no mesmo prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente 

14.4 Os recursos e contrarrazões deverão ser enviados por meio eletrônico através do e-mail 
licitacaosrc@outlook.com, ou presencialmente no Setor de Licitações desta Prefeitura situado na Rua Travessa 
Professora Helena, s/n, Bairro Centro, CEP: 47.15000, Santa Rita de Cássia - Bahia, das 08h às 12h. 
 
14.5 Cabe ao Pregoeiro receber e examinar os recursos e contrarrazões de recurso, podendo reconsiderar sua 
decisão, em 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo período, quando mantiver sua decisão, encaminhá-lo(s) à 
autoridade competente que decidirá sobre a sua pertinência, no mesmo prazo, contado do recebimento do recurso, 
sob pena de responsabilidade. 

 
 14.5.1 A análise quanto ao recebimento ou não do recurso, pelo Pregoeiro, ficará adstrita à verificação da 
tempestividade e da existência de motivação da intenção de recorrer. 
 

14.6 Decididos os recursos, a Autoridade competente fará a adjudicação do objeto ao licitante vencedor e 
homologará o procedimento licitatório. 

14.7 Manifestações posteriores e os recursos que forem enviados por fax ou e-mail não serão acatadas pelo 
Pregoeiro. 

14.8 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sala da COPEL. 

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

14.10 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

15. CONTRATAÇÃO 
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15.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, a Administração emitirá a nota de empenho e depois 
firmará contrato específico com o licitante vencedor, visando a execução do objeto desta licitação nos termos da 
minuta que integra este edital. 
 
15.2 O adjudicatário será convocado a assinar o termo de contrato, ou instrumento equivalente, se for o caso, no 
prazo de até 08 (oito) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas, 
podendo solicitar sua prorrogação por igual período, por motivo justo e aceito pela Administração.  
 

15.2.1 Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da 
Adjudicatária perante a Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a 
Justiça do Trabalho (CNDT) e as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, estiverem com prazos de validade 
vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos 
autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo 
impossibilidade devidamente justificada. 
 
15.2.2 Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações a Adjudicatária será 
notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, mediante a 
apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação 
não se realizar. 
 

15.3 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, é 
facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente, examinar e 
verificar a aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo 
licitante, das condições de habilitação, procedendo à contratação. 
 
15.4 A assinatura do contrato deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatário com poderes 
expressos. 
 
15.5 A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessárias, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
15.6 A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, quando for o 
caso, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o 
empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração 
do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento. 
 
15.7 O futuro contrato não poderá ser objeto de sub-contratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, sem 
prévia e expressa anuência da Administração. 

16. DOS PRAZOS E RECEBIMENTO DO OBJETO 

16.1 Os contratos oriundos do Certame Licitatório terão vigência de até 31 de dezembro de 2021. 

 

16.2 O objeto do termo de referência deverá ser entregue na Prefeitura Municipal do Município de Santa Rita de 

Cássia - Bahia, que fica localizado na Rua Travessa Professora Helena, s/n, Bairro Centro, CEP n°47.15000, ou em 

outro local previamente determinado pela mesma, neste mesmo Município, mediante a expedição de solicitação de 

fornecimento pelos Setores Competentes; 

 

16.2 O prazo para entrega dos materiais será de até 20 dias corridos, após a requisição dos mesmos, através de 

Solicitação de Fornecimento; 

 

16.3 No ato da entrega dos materiais, as Notas Fiscais devem conter as quantidades e especificações de todos os 

lotes fornecidos; 

 
16.4 A contratada obrigar-se-á a substituir, sem ônus para a contratante, o material entregue avariado ou impróprio 

ao uso a que se destina;  

 



ESTADO DA BAHIA 
                                     PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
                 CNPJ: 13.880.711/0001-40  

Travessa Professora Helena, s/n, Centro de Santa Rita de Cássia-BA CEP: 47150-000. 

 

Página 13 de 39 

Prefeitura de SANTA RITA DE CÁSSIA 
 

C P L 

 

 
________________ 

Assinatura da Pregoeira 

O presente Edital de Licitação foi 

analisado pela Controladoria Municipal 
 

Controlador Interno 

Prefeitura de SANTA RITA DE CÁSSIA 
 

C P L 
 

 
________________ 

Prefeitura de SANTA RITA DE 

CÁSSIA 
 

 

 

 
 

________________ 
Assinatura da Pregoeira 

16.5 Se, após o recebimento provisório, constatar-se que determinado produto foi entregue em desacordo com a 

proposta, com defeito, fora da especificação ou incompleto, a empresa contratada será notificada, não será 

emitido o Termo de Aceitação e o pagamento será suspenso até que a situação seja regularizada;  

 
16.7 Todas as despesas de transporte, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta e 

indiretamente do fornecimento do objeto da licitação, correrão por conta exclusiva da contratada; 

 

16.8 Qualquer produto será recusado inteiramente nas seguintes condições:  

 
16.8.1 Caso seja entregue em desconformidade com as especificações constantes do Anexo “I” e da proposta 

vencedora;  

16.8.2 Caso apresente defeitos, em qualquer de suas partes ou componentes;  

 

16.9 Nos casos de recusa do produto, a empresa contratada terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 

providenciar a sua substituição, contados a partir da comunicação oficial feita pelas Secretarias Municipais.  

 
17. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 
 
17.1 As notas fiscais deverão ser entregues ao Setor de Compras do Município, para controle e processo de 

pagamento.  

17.2 O pagamento será em até 30 (trinta) dias após entrega do material e emissão da nota fiscal que deverá ser 

atestada pela Secretaria solicitante.  

17.3. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá encaminhar juntamente com Nota Fiscal, os seguintes 

documentos:   

I – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa 

Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);  

II - Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

III - Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio de Certidão Conjunto de débitos relativo aos 

tributos federais e a Dívida Ativa da União, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal 

do Brasil; 

IV - Prova de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa que poderá ser obtida no site 

www.tst.jus.br/certidão.    

18. SANÇÕES 

18.1 Ficará impedido de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 

multas previstas no Termo de Referência e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei n 8.666/93, no que 

couber garantido o direito prévio da ampla defesa, a licitante que:  

 

a)  Deixar de entregar a documentação exigida neste termo;  

b) No prazo determinado, não retirar a Nota Fiscal.  

c)  Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;  

d) Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Termo;  

e)  Não mantiver a proposta, injustificadamente;  

f)  Falhar ou fraudar na execução do contrato;  

g)  Comportar-se de modo inidôneo;  

h) Cometer fraude fiscal.  
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18.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão, a Administração da Prefeitura Municipal de Santa Rita de 

Cássia - Bahia, poderá garantida a defesa prévia, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: 

 

a) Advertência;  

b) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando 

por base o valor global do respectivo ITEM;  

c) Multa de 2% (dois por cento) a partir do 16º (decimo sexto) dia, até o 30º dia de atraso.  

d) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo ITEM.  

e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por 

período não superior a dois (2) anos;  

f)  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública.  

 

18.3. O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a 

rescisão do contrato.  

 

18.4. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo 

de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida, serão cobradas judicialmente.  

 

18.5 Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das penalidades previstas nos 18.1 e 18.2, alíneas “b”, “c”, “d”, “e” e 

“f.   

 

18.6 Da aplicação das penalidades previstas nos lotes 18.1 e 18.2 caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual poderá 

reconsiderar a sua decisão, ou, faze-lo subir devidamente informado.  

 

18.7 As sanções previstas no item 18.2, alíneas “b”, “c” e “d”, poderão ser aplicadas conjuntamente com as demais 
penalidades previstas no termo. 
 
19. ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

19.1 Esta licitação poderá ser revogada por interesse da Administração decorrente de fato superveniente, 
devidamente comprovado, ou anulada por vício ou ilegalidade, sem que as licitantes tenham direito a qualquer 
indenização, à exceção do disposto no art. 59 da Lei 8.666/93, assegurados o contraditório e a ampla defesa 

20. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
20.1 A formulação da proposta implica para o licitante a aceitação integral e irretratável dos termos deste edital 
e seus anexos, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares, tornando-o responsável pela 
fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados. 
 
20.2 Fica reservado à Administração o direito de: 
 

a) adiar a data de abertura das propostas da presente licitação, dando conhecimento aos interessados 
através de correspondência oficial encaminhada com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas 
da data inicialmente marcada; 
 
b) transferir para o primeiro dia útil subsequente, caso haja impedimento na realização da licitação na 
data marcada para a sua abertura, mantidas as demais condições. 

 
20.3 O(a) Pregoeiro(a) poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo o registro da 
suspensão e a convocação para continuidade dos mesmos, bem como promover diligências destinadas a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de 
documento ou informação que devería constar originalmente da proposta. 
 
20.4 Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo 
determinado pelo(a) Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/inabilitação. 
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20.5 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos licitantes por qualquer 
meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do 
Município. 
 
20.6 Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão que deverá valer-se das disposições 
legais pertinentes.  

20.7 A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório, desclassificar a proposta do 
licitante que for declarado inidôneo na área da Administração Pública. 

20.8 A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o(a) Pregoeiro(a), se 
necessário, modificar este edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo 
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas. 
 
20.9 O(a) pregoeiro(a), no interesse da Administração poderá relevar falhas formais constantes da 
documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação 
pertinente. 
 
20.10 A falsidade das declarações prestadas no presente certame, poderá caracterizar o crime de que trata o 
artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções 
administrativas previstas neste edital, mediante o devido processo legal, e implicará, também, na inabilitação 
do licitante, se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação. 
 
20.11 As propostas de preços readequadas e qualquer correspondência referente a este Pregão deverão ser 
encaminhados à Comissão Permanente de Licitação, na Rua Travessa Professora Helena, s/n, Bairro Centro, 
CEP: 47.150-000, Santa Rita de Cássia - Bahia, das 08h às 12h. 
 
20.12 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura aquisição. 
 
20.13 Os licitantes deverão acompanhar as mensagens referentes a esta licitação (respostas a 
questionamentos, impugnações, recursos, etc.) através do Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL  
www.bll.org.br., sendo exclusivos responsáveis pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo “Chat de Mensagens”. 
 
 

21. FORO 
 

21.1 Fica designado o foro da Comarca de Santa Rita de Cássia - Bahia, para julgamento de quaisquer questões 
judiciais resultantes deste edital. 
 

 
22. ANEXOS DO EDITAL 

22.1 Indicados no campo IV – dados deste Edital. 

 

Santa Rita de Cássia - Bahia  – BA, 05 de maio de 2021. 

 

Tuany de Vasconcelos Gomes 
Pregoeira 

 
 
 

 

http://www.bll.org.br/
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1 – OBJETO  

 

1.1.  O presente Termo de Referência tem por objeto a Contratação de empresa na aquisição de uniformes e 
utensílios que o compõem, visando atender as secretarias deste município durante o exercício de 2021. 
1.2. O processo licitatório obedecerá integralmente a Lei nº 10.520/2002, o Decreto nº 10.024/2019 que 
regulamenta a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, para a aquisição de bens e a contratação de serviços 
comuns, bem como aplica-se subsidiariamente as normas constantes da Lei nº 8.666/1993 e às condições 
estabelecidas neste Termo de Referência e seu anexo. 
   

2 - JUSTIFICATIVA 

 

A presente contratação se justifica em razão da necessidade de se selecionar a melhor proposta, com base nos 
princípios administrativos da publicidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, bem como em critérios técnicos, 
tendo por finalidade definir elementos que norteiam a contratação de empresa que pratique preços de mercado e 
qualidade nos produtos, visando a formação de contrato, para atender as secretarias municipais, em face à 
necessidade de adquirir uniforme para os funcionários, com foco na prestação de serviços públicos nas diversas áreas 
de atuação deste Município (assistência social, saúde, educação, agricultura, meio ambiente, administração  
segurança pública e ).  
 
2.2 A aquisição dos itens relacionados neste Termo se faz necessária para fins de adequação e padronização 
conforme as necessidades das secretarias municipais, a saber, na Secretaria de saúde visa contemplar os Setores de 
vigilância sanitária, agente comunitário de combate a endemias, SAMU, unidades de saúde e para as campanhas e 
projetos a serem desenvolvidos mensalmente; na Secretaria de administração os uniformes de destinam aos guardas 
municipais e aos funcionários da prefeitura municipal incluindo os funcionários vinculados a secretaria de finanças; 
na Secretaria de meio ambiente visa atender as equipes que atuam junto a secretaria, no jardins, na fiscalização 
ambiental e na educação ambiental; na Secretaria de assistência social os setores de CRAS, CREAS, PIS, Conselho 
Tutelar, PBF e servidores da secretaria; na Secretaria de obras, infraestrutura e desenvolvimento urbano se destina 
aos servidores da secretaria, aos funcionários da garagem e aos servidores que auxiliar na limpeza pública; quanto a 
secretaria de agricultura os uniformes se destinam aos servidores da secretaria e ao vaqueiro (apreendendo os 
animais que se encontrarem soltos na sede do município); e secretaria de educação visa desenvolver projetos ao 
longo do presente ano.  
 
2.3 A presente licitação tem por objetivo garantir que os funcionários que prestam serviços ao Município de Santa 
Rita de Cássia tenham padronização em relação as suas vestimentas de trabalho, com a identificação dos 
profissionais, sendo um estimulo para os bons préstimos dos serviços, estimulando, assim, o uso adequado dos 
ambientes visitados pelos profissionais que atuam nestes setores.  
 
2.4. A fim de alcançar o objetivo acima descrito, é necessário que de início, apresentem-se ao público de forma 
padronizada e ostentando um uniforme adequado ao tipo de serviço a ser prestado, bem como as condições em que 
será realizado, considerando que o servidor uniformizado é a face mais tangível da presença da Prefeitura nos 
espaços de convivência pública. 
 
2.5. A Secretaria de Administração visando cumprir as atividades finalísticas a qual é responsável, fica por gerenciar 
as atividades das outras secretarias que não possuírem fundo próprio. 
 
2.6. É necessário desta forma, diante de tudo o acima exposto, a Administração, no cumprimento de suas atribuições 
como órgão Executivo, realiza a presente concorrência objetivando a contratação de empresa especializada para 
aquisição de uniformes e utensílios que os compõem. 
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2.7.  A Administração possui atividades diversas e como surgiu a necessidade da presente contratação, visando 
atender aos serviços e as necessidades dos Órgãos e diversos setores, além dos munícipes. 
 
2.8. O quantitativo dos uniformes foi estimado com base na quantidade de funcionários que atuam em cada 
departamento e considerando uma quantidade reserva de 20% para necessidades de substituição durante o 
exercício 2021, evitando o não atendimento de requisições por falta de materiais licitados, pelo que este certame se 
mostra como a ferramenta mais adequada à celeridade nas aquisições e ao controle regular dos gastos 
orçamentários durante o exercício. 
 

3.  LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA/RECEBIMENTO DOS MATERIAIS  

 

3.1 O objeto deste termo de referência deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Administração de Santa 

Rita de Cássia - Bahia, que fica localizada na Travessa Professora Helena, Bairro Centro, s/n, CEP n°47.15000, ou em 

outro local previamente determinado pela mesma, neste mesmo Município, mediante a expedição de solicitação de 

fornecimento pelos Setores Competentes; 

3.2 O prazo para entrega dos materiais será de até 20 dias consecutivos, após a requisição dos mesmos, através 

de Solicitação de Fornecimento; 

3.3 No ato da entrega dos materiais, as Notas Fiscais devem conter as quantidades e especificações de todos os 

lotes fornecidos; 

3.4 A contratada obrigar-se-á a substituir, sem ônus para a contratante, o material entregue avariado ou 

impróprio ao uso a que se destina;  

3.5 Se, após o recebimento provisório, constatar-se que determinado produto foi entregue em desacordo com 

a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompleto, a empresa contratada será notificada, não será 

emitido o Termo de Aceitação e o pagamento será suspenso até que a situação seja regularizada;  

3.6 Todas as despesas de transporte, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta 

e indiretamente do fornecimento do objeto da licitação, correrão por conta exclusiva da contratada; 

3.7 Qualquer produto será recusado inteiramente nas seguintes condições:  

3.7.1 Caso seja entregue em desconformidade com as especificações constantes do Anexo “I” e 

da proposta vencedora;  

3.7.2 Caso apresente defeitos, em qualquer de suas partes ou componentes;  

3.8 Nos casos de recusa do produto, a empresa contratada terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 

providenciar a sua substituição, contados a partir da comunicação oficial feita pelas Secretarias Municipais.  

 

4.  FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO  

 

4.1 A fiscalização do objeto será exercida pela CONTRATANTE, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, na 

forma que lhe convier; 

4.2 A fiscalização, exercida no interesse exclusivo da Secretaria Municipal de Saúde,                                                                  

não exclui e nem reduz a responsabilidade da empresa contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade e, na sua ocorrência, não implica em corresponsabilidade do poder público ou de seus agentes e 
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prepostos, salvo quanto a estes, se decorrente de ação ou omissão funcional, apurada na forma da legislação 

vigente; 

4.3 Fica designado o servidor público Evemar Reinaldo Aragão, Portaria nº. 087, de 01 de fevereiro de 2021, 

lotado na Prefeitura, como FISCAL DO CONTRATO. 

 

5. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

5.1. Os contratos oriundos do Certame Licitatório terão vigência até 31 de dezembro de 2021.  

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

6.1. Constituem obrigações da contratada, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as seguintes:  

6.2. Obedecer às especificações dos materiais contidas neste Termo de Referência;  

6.3. Responsabilizar-se pela entrega dos materiais conforme estabelecido neste Termo de Referência, ressaltando 

que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de 

responsabilidade da contratada; 

6.4. O retardamento na entrega do objeto, não justificado considerar-se-á como infração contratual;  

6.5. Substituir, dentro do prazo de 05(cinco) dias úteis, os materiais que não estejam em conformidade;  

6.6. Garantir que os materiais fornecidos atendam às exigências deste Termo de Referência e que os mesmos serão 

entregues com toda segurança de forma a preservar a integridade dos produtos, no local indicado pela contratante;  

6.7. Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais motivados 

pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito;  

6.8. Comunicar a contratante qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar 

necessário;  

6.9. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, compreendidas todas as 

despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais como impostos ou 

taxas, custos de deslocamento necessários ao fornecimento dos materiais; 

6.10. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 

ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o 

acompanhamento pelo órgão interessado, não cabendo a Secretaria Municipal de Administração, em hipótese 

alguma, responsabilidade por danos diretos e indiretos;  

6.11. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Secretaria Municipal de Administração e cujas reclamações 

se obriga a atender prontamente;  

6.12. Todo e qualquer serviço que venha a atrapalhar o bom andamento dos serviços no horário comercial, deverá 

ser acordado com o responsável da unidade para não interromper as atividades normais;  

6.13. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de licitação, consoante o que preceitua o inciso XIII do 

artigo 55 da Lei nº. 8.666/93, atualizada; 

6.14. Assumir inteira responsabilidade pelos materiais contratados, não podendo transferi-los a outrem, no todo ou 

em parte; 
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6.15. Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões dos produtos, nos termos do artigo 65 

§1º, da Lei n.º 8.666/93. 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

7.1. Notificar a Empresa contratada de qualquer irregularidade encontrada por ocasião do fornecimento; 

7.2. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nos dispositivos legais;  

7.3. Supervisionar a entrega dos produtos; 

7.4. Sustar o recebimento dos materiais se o mesmo não estiver de acordo com a especificação apresentada e aceita. 

7.5. Fornecer atestado de capacidade técnica, quando solicitado pela contratada, desde que atendidas às obrigações 

contratuais. 

 

8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

8.1. Ficará impedido de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 

multas previstas neste Termo de Referência, edital e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei n 

8.666/93, no que couber garantido o direito prévio da ampla defesa, a licitante que:  

a) Deixar de entregar a documentação exigida no Edital;  

b) No prazo determinado, não retirar a Nota Fiscal.  

c) Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;  

d)  Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Termo;  

e)  Não mantiver a proposta, injustificadamente;  

f)  Falhar ou fraudar na execução do contrato;  

g)  Comportar-se de modo inidôneo;  

h)  Cometer fraude fiscal.  

 

8.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desse Termo, a Administração da Prefeitura Municipal de Santa Rita 

de Cássia - Bahia, poderá garantida a defesa prévia, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: 

a)  Advertência;  

b) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por 

base o valor global do respectivo contrato; 

c)  Multa de 2% (dois por cento) a partir do 16º (decimo sexto) dia, até o 30º dia de atraso; 

d) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo contrato; 

e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por 

período não superior a 2 (dois) anos; 

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública.  

 

8.3. O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão 

do contrato.  
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8.4. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade,  

recolhida no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida, serão cobradas 

judicialmente.  

8.5. Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das penalidades previstas nos 8.2 e 8.3, alíneas “b”, “c”, “d”, “e” e “f.   

8.6. Da aplicação das penalidades previstas nos lotes 8.1 e 8.2 caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual poderá 

reconsiderar a sua decisão, ou, faze-lo subir devidamente informado.  

8.7. As sanções previstas no item 8.2, alíneas “b”, “c” e “d”, poderão ser aplicadas conjuntamente com as demais 

penalidades previstas neste Termo de Referência.  

 

8.8. No caso de atraso no recolhimento da multa, o valor será acrescido de compensação financeira, calculado pela 

fórmula estabelecida no parágrafo segundo da cláusula décima quarta deste Instrumento. O valor da devolução da 

multa aplicada pela Administração face provimento de recurso, também será acrescido de compensação financeira 

calculada pela mesma fórmula. 

 

8.9. De acordo com o Art. 87º,  Inciso III e IV da Lei 8.666/93, quem, convocado dentro do prazo de validade da sua 

proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 

ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 

contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a 

União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas 

em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

 

8.10. Caberá ao responsável designado pelo Município, para fiscalização e acompanhamento da execução contratual, 

comunicar a inobservância das cláusulas contratuais, para fins de adoção das penalidades de que trata esta Cláusula. 

 
 

 

9.  DO PAGAMENTO  

 

9.1. As notas fiscais deverão ser entregues ao Setor de Compras do Município, para controle e processo de 

pagamento.  

9.2. O pagamento será em até 30 (trinta) dias após entrega do material e emissão da nota fiscal que deverá ser 

atestada pela Secretaria solicitante.  

9.3. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá encaminhar juntamente com Nota Fiscal, os seguintes 

documentos:   

I – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela 

CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);  

II - Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante; 
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III - Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio de Certidão Conjunto de débitos relativo 

aos tributos federais e a Dívida Ativa da União, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da 

Receita Federal do Brasil; 

IV - Prova de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa que poderá ser obtida no site 

www.tst.jus.br/certidão.    

10. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

10.1. Comprovação através de certidão (ões) e/ou atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidade e prazo 

com o objeto da licitação; 

10.1.2 Não serão aceitos atestados emitidos pelo licitante em seu próprio nome, nem algum outro que não tenha 

originado de contratação;  

10.1.3 Os atestados ou declarações de capacidade técnica apresentados pelo licitante devem comprovar aptidão 

para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características, quantitativo e prazos com o objeto de 

que se trata o processo licitatório; 

10.1.4 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se de corrido, pelo menos, um 

ano do início de sua execução; 

9.1.5 O(s) Atestado(s) e/ou Certidão(ões) apresentada(s) poderá(ão) ser diligenciado(s) de acordo com o parágrafo 3º 

do art. 43, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 
Santa Rita de Cássia - Bahia  – BA, 05 de maio de 2021. 

 

Antônio Augusto Aragão Junior  
Secretário Municipal de Administração 
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA 

ESPECIFICAÇÃO  

LOTE 01 – UNIFORMES PARA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÃO 

01 31 UND 

CAMISETA, manga curta, gola polo, malha PV, com bolso, personalizada em logotipo 
frente e costa. 
Destino: Agente de Endemias 
Cor: amarelo mostarda; Tamanho: P – 02 unidades; M – 11 unidades; G – 13 unidades; 
GG – 02 unidades.  

02 15 UND 

CAMISETA, manga longa, gola polo, malha PV, com bolso, personalizada em logotipo 
frente e costa. 
Destino: Agente de Endemias 
Cor: branca; Tamanho: P – 01 unidade; M – 06 unidades; G – 07 unidades. (total: 14 
unidades) 

03 19 UND 
COLETE profissional, em brim forrado, personalizado em logotipo frente e costa. 
Destino: Agentes de Endemias, cor: bege. 

04 46 UND 

CALÇA jeans, unissex, com quatro bolsos, sendo dois frontais e dois traseiros, cor: azul, 
Destino: Agente de Endemias. 
Tamanho: nº 36 – 04 unidades; nº 38 – 08 unidades; nº 40 – 12 unidades; nº 42 – 10 
unidades; nº 44 – 02 unidades; nº 46 – 06 unidades.  

05 19 UND 
BOLSA em lona de algodão - costuras reforçadas cor amarelo mostarda, padrão FUNASA, 
personalizada em logotipo, com duas divisões internas. (para agentes de endemias) 

06 19 UND  ON S em brim pesado, composição 100  algodão, cor  bege, bordado, padrão  unasa.  

07 23 PAR 

BOTA de segurança, com proteção elétrica e mecânica, confeccionada em couro, 
fechamento em cadarço, modelo com biqueira de polipropileno, cor: preta, para agente 
de endemias; 
Números: nº 33 – 01 unidade; nº 34  - 01 unidade; nº 35 – 04 unidades; nº 37 – 03 
unidades; nº 39 – 03 unidades; nº 40 – 02 unidades; nº 41 – 02 unidades; nº 42 – 04 
unidades; nº 44 – 01 unidade. 

 
LOTE 02 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA E UNIDADES DE SAÚDE 

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÃO 

01 22 UND 
COLETE profissional, em brim forrado, personalizado em logotipo frente e costa, Cor: 
preta. 

02 73 UND 
Lençóis, com elástico, tecido percal 60% algodão e 40% poliéster, 200 fios, na cor azul, 
personalizado estampa central, tam: 130x190x20 
Destino: 50 unidades - para as unidades de saúde; 16 unidades - para o SAMU.  

03 33 UND 
Lençóis sem elástico, tecido percal 60% algodão e 40% poliéster, 200 fios. na cor azul, 
personalizado estampa central, tam: 130x190x20 
Destino: para as unidades de saúde. 

04 18 UND 
Capa/fronha de travesseiro, tecido percal 60% algodão e 40% polister 200 fios, cor azul, 
personalizado com logo estampa central - tam: 50x70  
Destino: para o SAMU. 

 
 

LOTE 03 – UNIFORME SAMU 

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÃO 
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01 34 UND 

GANDOLA, tecido RIP STOP, composição 33% algodão 67% poliéster, cor azul marinho, 
com símbolo SAMU bordado: frente e costas +bordado profissional (padrão SAMU). 
Tamanho: P - 01 unidade; M – 13 unidades; G – 09 unidades; GG – 05 unidades; EG – 01 
unidade.  

02 34 UND 

CAL A, RIP STOP, composição 33  algodão 67  poli ster, cor a ul marinho, padrão 
SAMU. 
Tamanho: nº 38 – 03 unidades; nº 40 – 06 unidades; nº 42 – 12 unidades; nº 44 – 03 
unidades; nº 46 – 01 unidade; nº 48 – 03 unidades; nº 50 – 01 unidade. 

03 34 UND 

CAMISA malha, composição 5  poliester e 35  viscose, padrão SAMU, para profissionais 
da saúde. 
Tamanho: P - 01 unidade; M – 13 unidades; G – 09 unidades; GG – 05 unidades; EG – 01 
unidade. 

05 34 UND  ON S em brim pesado, composição 100  algodão, bordado padrão SAMU.  

06 34 PAR 

 OTA tática, cano longo, padrão SAMU. 
Tamanho: nº 35 – 02 unidades; nº 37 – 02 unidades; nº 38 – 06 unidades; nº 38 – 01 
unidade; nº 40 – 08 unidades; nº 41 – 05 unidades; nº 42 – 04 unidades; nº 46 – 01 
unidade. 

07 26 UND 
CAMISETA, malha PV, padrão SAMU, para serviços gerais, logotipo “SAMU 192”. 
Tamanho: P - 02 unidades; M – 14 unidades; G – 06 unidades; GG – 02 unidades. 

 

 
 
LOTE 04 – CAMISETA PARA CAMPANHAS E PROJETOS 

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÃO 

01 600 UND 

CAMISETA unissex em malha PV, manga curta, personalizado com logotipo frontal, na 
parte costal logotipo da secretaria, destinada a Campanha ou Projeto a ser realizado ao 
longo deste ano pelas secretarias. Cores: Branca, Azul, Verde, Amarela e Rosa. Tamanhos 
(P, M, G, GG).  

 
 
LOTE 05 – UNIFORME E UTENSÍLIOS DA GUARDA MUNICIPAL  

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÃO 

01 09 UND 

CAMISA SOCIAL A camisa social de uniforme da Guarda Municipal, no tecido 
poliéster/algodão (composto por 67% de poliéster e 33% de algodão) de alta resistência, 
nas cores: azul marinho (padrão da guarda) e no padrão ROMU (Ronda Ostensiva 
Municipal); Com colarinho pé de gola; Frente aberta com fechamento através de botões 
e caseados (no pé de gola sentido horizontal e os demais sentido vertical); Mangas 
curtas com bainha fixa para fora; Bolsos chapados com cantos chanfrados com prega 
macho e portinhola com entretela e cantos chanfrados, fechamento através de botão e 
caseado, no bolso esquerdo de quem veste com porta canetas; Platina de 4,5 cm com 
entretela nos ombros presas através de botão e caseado. Fixação da logomarca da 
Guarda Municipal bordada na manga direita (7,5 cm de altura X 7 cm de largura). 
Fixação da passadeira no modelo meio círculo, em tecido resistente, na cor azul marinho 
e bordado com as denominações “GUARDA MUNICIPAL” na cor branca, para serem 
bordados na manga direita, sobre a logomarca da Guarda Municipal. (11,5 cm 
cumprimento na parte superior X 9 cm de cumprimento na parte inferior X 3 cm de 
largura). Fixação da bandeira do Município, bordada na manga esquerda. (4 cm de 
altura X 6 cm de largura). Fixação do Brasão do Município, bordada na altura do tórax, 
lado direito, acima do nome. (7 cm de altura X 7 cm de largura). 
Padrão Guarde Municipal - Tamanho: G – 02 unidades (nome dos servidores: Edson Da 
Cruz; Marcos Barbosa); M – 02 unidades (nome dos servidores: Kedmo; Petrônio) 
Padrão ROMU – Tamanho: M – 02 unidades (nome dos servidores: Edson Batista; 
Corado) 

02 09 UND 

CAMISA SOCIAL A camisa social de uniforme da Guarda Municipal, no tecido 
poliéster/algodão (composto por 67% de poliéster e 33% de algodão) de alta resistência, 
nas cores: azul marinho (padrão da guarda) e no padrão ROMU (Ronda Ostensiva 
Municipal); Com colarinho pé de gola; Frente aberta com fechamento através de botões 
e caseados (no pé de gola sentido horizontal e os demais sentido vertical); Mangas 
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longa com bainha fixa para fora; Bolsos chapados com cantos chanfrados com prega 
macho e portinhola com entretela e cantos chanfrados, fechamento através de botão e 
caseado, no bolso esquerdo de quem veste com porta canetas; Platina de 4,5 cm com 
entretela nos ombros presas através de botão e caseado. Fixação da logomarca da 
Guarda Municipal bordada na manga direita (7,5 cm de altura X 7 cm de largura). 
Fixação da passadeira no modelo meio círculo, em tecido resistente, na cor azul marinho 
e bordado com as denominações “GUARDA MUNICIPAL” na cor branca, para serem 
bordados na manga direita, sobre a logomarca da Guarda Municipal. (11,5 cm 
cumprimento na parte superior X 9 cm de cumprimento na parte inferior X 3 cm de 
largura); . Fixação da bandeira do Município, bordada na manga esquerda. (4 cm de 
altura X 6 cm de largura). Fixação do Brasão do Município, bordada na altura do tórax, 
lado direito, acima do nome. (7 cm de altura X 7 cm de largura). 
Padrão Guarde Municipal - Tamanho: G – 02 unidades (nome dos servidores: Edson Da 
Cruz; Marcos Barbosa); M – 02 unidades (nome dos servidores: Kedmo; Petrônio) 
Padrão ROMU – Tamanho: M – 02 unidades (nome dos servidores: Edson Batista; 
Corado) 

03 09 UND 

GANDOLA MANGA LONGA Composição: tecido RIP STOP, nas cores: azul marinho 
(padrão da guarda) e no padrão ROMU (Ronda Ostensiva Municipal), sem Aleta na gola; 
sem bolso embutido; com fole nos bolsos superiores e inferiores, dois bolsos frontais 
superiores chapado com prega macho, na parte superior e inferior; fechamento frontal 
da Gandola deverá ser com botões, com cós protetor cobrindo todos os botões; • 
platinas abotoáveis sobre os ombros; mangas compridas, com botões nos punhos, 
velcro na altura do tórax, acima do bolso superior direito, para afixação de tarjeta do 
nome (tarjeta inclusa com as descrições: GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SANTA RITA DE 
CÁSSIA), Fixação da logomarca da Guarda Municipal de Santa Rita de Cássia bordada na 
manga direita (7,5 cm de altura X 7 cm de largura). Fixação da bandeira do Município, 
bordada na manga esquerda. (4 cm de altura X 6 cm de largura). Fixação da passadeira 
no modelo meio círculo, em tecido resistente, na cor azul marinho e bordado com as 
denominações “GUARDA MUNICIPAL” na cor branca, para serem bordados na manga 
direita, sobre a bandeira do município. (11,5 cm cumprimento na parte superior X 9 cm 
de cumprimento na parte inferior X 3 cm de Largura); . Fixação do Brasão do município 
no tórax, lado direito, acima do nome. 
Padrão Guarde Municipal - Tamanho: G – 02 unidades (nome dos servidores: Edson Da 
Cruz; Marcos Barbosa); M – 02 unidades (nome dos servidores: Kedmo; Petrônio) 
Padrão ROMU – Tamanho: M – 02 unidades (nome dos servidores: Edson Batista; 
Corado) 

04 09 UND 

CAMISA DE MALHA MANGA LONGA Camisa gola olímpica em malha PV, nas cores: azul 
marinho (padrão da guarda) e no padrão ROMU (Ronda Ostensiva Municipal), com as 
nomeclaturas dos respectivos Guardas Municipais, bordadas no lado direito do tórax, na 
cor preta e o Brasão da Guarda Civil Municipal, bordado no lado esquerdo (7 cm de 
altura X 7 cm de largura); Brasão da Guarda Civil Municipal bordada na manga direita (7 
cm de altura X 6,5 cm de largura). Bandeira do Município, bordada na manga esquerda, 
(4 cm de altura X 6 cm de largura, com a fixação da passadeira no modelo meio círculo, 
em tecido resistente, na cor a ul marinho e bordado com as denominações “GUARDA 
CIVIL MUNICIPAL” na cor branca, para serem bordados acima da bandeira. 
Padrão Guarde Municipal - Tamanho: G – 02 unidades (nome dos servidores: Edson Da 
Cruz; Marcos Barbosa); M – 02 unidades (nome dos servidores: Kedmo; Petrônio) 
Padrão ROMU – Tamanho: M – 02 unidades (nome dos servidores: Edson Batista; 
Corado) 

05 09 UND 

CAMISA DE MALHA MANGA CURTA Camisa gola olímpica em malha PV, nas cores: azul 
marinho (padrão da guarda) e no padrão ROMU (Ronda Ostensiva Municipal), com as 
nomeclaturas dos respectivos Guardas Municipais, bordadas no lado direito do tórax, na 
cor preta e o Brasão da Guarda Civil Municipal, bordado no lado esquerdo (7 cm de 
altura X 7 cm de largura); Brasão da Guarda Civil Municipal bordada na manga direita (7 
cm de altura X 6,5 cm de largura). Bandeira do Município, bordada na manga esquerda, 
(4 cm de altura X 6 cm de largura, com a fixação da passadeira no modelo meio círculo, 
em tecido resistente, na cor a ul marinho e bordado com as denominações “GUARDA 
CIVIL MUNICIPAL” na cor branca, para serem bordados acima da bandeira. 
Padrão Guarde Municipal - Tamanho: G – 02 unidades (nome dos servidores: Edson Da 
Cruz; Marcos Barbosa); M – 02 unidades (nome dos servidores: Kedmo; Petrônio) 
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Padrão ROMU – Tamanho: M – 02 unidades (nome dos servidores: Edson Batista; 
Corado) 

06 18 UND 

CALÇA - Tecido RIP STOP, nas cores: azul marinho (padrão da guarda) e no padrão 
ROMU (Ronda Ostensiva Municipal); Com alheita, para utilização de cinto e reforço 
entrepernas dianteiro e traseiro; 6 (seis) bolsos, assim distribuídos: 2 (dois) na parte 
frontal, tipo faca, 2 (dois) traseiros chapados com prega macho e fechamento por 
velcro, e 2 (dois) nas laterais das pernas chapados com prega macho e fechamento por 
velcro; Reforço nos joelhos e elástico na barra das pernas; 
Padrão Guarde Municipal - Tamanho: G – 02 unidades (nome dos servidores: Edson Da 
Cruz; Marcos Barbosa); G (42) – 02 unidades (nome dos servidores: Edson Da Cruz; 
Marcos Barbosa); M (41) – 02 unidades (nome dos servidores: Kedmo; Petrônio) 
Padrão ROMU – Tamanho: M – 02 unidades (nome dos servidores: Edson Batista; 
Corado)  

07 09 UND 

COLETE BALÍSTICO: confeccionado em nylon RIPSTOP de alta resistência a furos e rasgos, 
graças as suas tramas serem cruzadas de forma vertical e horizontal. Possui coldre 
frontal com fechamento em botão e acabamento emborrachado e sistema anti impacto 
nos ombros através da tecnologia soft-gel, o que possibilita maior segurança. Ainda vem 
equipado com alça de resgate nas costas reforçada com acabamento em polímero, 
porta rádio HT elástico com fechamento em botão. Três porta carregadores para 
pistolas e bolsos frontais com fechamento em velcro, porta camel back ou objetos com 
fechamentos em velcro na parte traseira, compartimentos para acoplar placas de 
proteção (não inclusas) na parte frontal e dorsal. Velcro para tarjeta frontal e dorsal 
(tarjeta inclusa com as descrições: GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SANTA RITA DE 
CÁSSIA). Tecido  • Nylon Rip Stop de alta resistência a furos e rasgos; • Revestimento 
interno em tecido aerado MESH AIR acolchoado com espuma de polietileno expandido 
para melhor transpiração e conforto Composição  • Este produto de alto grau de 
conforto e Segurança tornando ele Padrão da Policia Rodoviária  ederal; • Coldre frontal 
com fechamento em botão e acabamento emborrachado; • Sistema anti-impacto nos 
ombros, por meio de Soft-Gel acabamento emborrachado; • Alça de Resgate nas costas 
reforçada com acabamento em polímero e costuras cobertas com emborrachado; • 
Porta Rádio HT elástico com fechamento em botão; • Três porta carregadores para 
pistola e bolsos frontais com fechamento em velcro; • Velcro para tarjeta e distintivo na 
parte frontal, e para tarjeta na parte traseira; • Porta objetos com fechamento em 
velcro na parte traseira sendo o mesmo acolchoado; • Ajuste de tamanho com velcro e 
suporte com fechos tipo Tic-Tacintura, e nos ombros. Fitas de acabamento em nylon. • 
Compartimento para acoplar placas de proteção (não inclusas) na parte frontal e dorsal, 
com fechamento em  íper; Itens Inclusos na Parte  rontal  • Coldre Universal destro 
com regulagem de pressão e velcro, o que permite acoplar os mais diversos modelos de 
armamentos; • 02 bolsos multiuso; • 03 portas carregadores hori ontais; • 01 bolso 
superior multi-uso; • 01 porta rádio ou celular modular e elástico; Itens Inclusos na 
Parte Dorsal  • 01 porta cantil Hidrat (Camel  ack) com capacidade máxima de até 2 
litros; • 01 porta algema; • 01 porta carregador vertical. 
Tamanho: 
G – 02 unidades; 
M – 02 unidades; 
P – 02 unidades. 

08 09 UND 

 OINA PRETA modelo da Guarda Municipal. Tecido  •  abricada em malha de lã; 
Acabamento  •Alta maleabilidade; •Impermeável; • orda em couro; •Reforço 
semicircular para fixação de distintivos. Adesivos com o brasão da Guarda Municipal 
afixados na parte frontal, à direita da testa.  

09 09 UND 
CINTO DE GUARNIÇÃO - Cinturão de couro composto de acessórios tipo porta pistola 
Teaser, porta algemas, porta treco e porta HT. Tecido  • 100  Couro Composição  • 
Fivela em metal com logomarca da Guarda Municipal na fivela. 

10 09 PAR 

COTURNO - bota militar em sintético, na cor preta, para Guarda Municipal. 
Números: 
42 – 02 unidades; 
39 – 02 unidades; 
38 – 02 unidades. 

11 04 UND 
BASTÃO TONFA - Modelo: Militar PM - Material: Polímero importado Últra- Resistente - 
Comprimento do Cabo: 130 mm - Comprimento Total: 580 mm - Diâmetro: 35 mm - 
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Peso aproximado: 530gr, possuem ótima absorção dos impactos, leve, sem emendas ou 
encaixes, corpo liso, preto e fosco para operação . Com uma empunhadura super 
anatômica, a fim de proporcionar uma pegada precisa. (para Guarda Municipal) 

12 09 UND 
ALGEMA, material aço 1.020, tratamento superficial niquelado, aplicação pulso, 
características adicionais com trava. (para Guarda Municipal) 

13 02 UND 

CASSETETE TIPO BASTÃO, dimensões 70x3 cm (mínimo) com suporte para cinto, tipo 
tonfa (extrudada) corpo liso. características: material: corpo único, em polimero (fibra 
plástica); peso aprox.: 650 gramas; cabo anatômico com sulcos em toda a sua extensão; 
- cabo lateral com sulcos transversais em toda sua extensão , confeccionado no mesmo 
material da haste principal , formando um corpo único, sem emendas ou parafusos, com 
pomo na extremidade de 45 mm; com porta cassetete em nylon com uma argola inox. 
garantia mínima: 6 meses. (para Guarda Municipal) 

 
LOTE 06 – SECRETARIAS MUNICIPAIS 

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÃO 

01 101 UND 

CAMISETA, manga curta, gola polo, malha PV, com bolso, personalizada em logotipo 
frente e costa. 
Modelo feminino: 
Destino: Servidores da Secretaria de Meio Ambiente 
Cor: preta; Tamanho: P – 02 unidades; M – 05 unidades; G – 03 unidades. 
Destino: Servidores da Sec. da Agricultura 
Cor: amarelo com gola verde; Tamanho: M – 02 unidades. 
Destino: Servidores da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano 
Cor: azul escuro; Tamanho: M – 07 unidades. 
Modelo masculino/tradicional: 
Destino: Servidores da Secretaria de Meio Ambiente 
Cor: preta; Tamanho: M – 01 unidade; G – 05 unidades; GG – 01 unidade. 
Destino: Servidores da Secretaria da Agricultura 
Cor: amarelo com gola verde; Tamanho: G – 04 unidades; GG – 06 unidades. 
Destino: Servidores da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano 
Cor: azul escuro; Tamanho: G – 01 unidade; GG – 04 unidades. 
Destino: Sec. Assistência Social 
Cor: branca 
Setor: CRAS - Tamanho: P – 02 unidades; M – 06 unidades; G – 02 unidades. (total: 10 
unidades) 
Setor: CREAS – Tamanho: M – 06 unidades; G – 02 unidades (total: 08 unidades) 
Setor: PIS – Tamanho: P – 02 unidades; M – 03 unidades; G – 02 unidades; GG – 01 
unidade. (total: 08 unidades) 
Setor: Conselho Tutelar – Tamanho: P – 02 unidades; M – 04 unidades. (total: 06 
unidades) 
Setor: PBF – Tamanho: P – 01 unidade; M - 03 unidades; GG - 02 unidades. (total: 06 
unidades) 
Setor: SMAS – Tamanho: P – 01 unidade; M – 08 unidades; G – 04 unidades. (total: 13 
unidades)  

02 52 UND 

CAMISETA, em malha Dry Fit, com proteção UV, composto de 90% poliéster e 10% 
elastano, manga longa, gola redonda, personalizada em logotipo,  
Destino: equipe de manutenção de praças e jardins. 
Cor: verde; Tamanho: M – 10 unidades; G – 19 unidades; GG – 03 unidades. 
Destino: Auxiliares de limpeza urbana  
cor: azul escuro. 

03 18 UND 
 ON S em brim pesado, composição 100  algodão, bordado. 
Destino: Auxiliares de limpeza urbana 

04 27 UND 

MACACÃO em brim pesado 100% algodão manga curta, com elástico e passador de 
cinto, fechamento com botão, cor azul escuro, 2 bolsos frontais inferior, 2 bolsos frontais 
superior,  2 bolsos traseiros. Logomarca personalizada no bolso superior esquerdo e nas 
costas. 
Destino: Funcionários da Garagem Municipal. 
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05 13 UND 
Colete profissional em brim forrado, cor preta, personalizado em logotipo. 
Destino: Fiscalização Ambiental - 04 unidades; Educação Ambiental - 06 unidades; 
Vaqueiro – 01 unidade, tamanho G. 

06 33 UND 

CAMISA SOCIAL, com botão, manga ¾, acabamento entretela gola e punho, 
personalização bordado peito 9cm, tecido grafil (33% poliéster, 67% algodão), cor a 
definir. 
Destino: Sec. de Administração 

 
Santa Rita de Cássia – BA, 05 de maio de 2021. 

    
 

Antônio Augusto Aragão Junior  
Secretário Municipal de Administração 

 
 
 
                                                                                           ANEXO II 

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BAHIA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPEL 
 

DADOS DA LICITAÇÃO 

PREGÃO Nº     PROCESSO Nº OBJETO 

 

DADOS DA EMPRESA 

RAZÃO SOCIAL 

CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL 

ENDEREÇO 

TELEFONE FAX EMAIL 

BANCO (NOME/Nº) AGÊNCIA Nº CONTA CORRENTE Nº 

 

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

NOME 

RG ÓRGÃO EXPEDIDOR CPF 

 

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS PRAZO DE EXECUÇÃO  

 

LOTE 1- O licitante poderá escolher o lote de seu interesse. Compondo uma tabela para cada lote. 

ITEM DISCRIMINAÇÃO MARCA PREÇO UNITÁRIO 
(R$) 

PREÇO TOTAL 
(R$) 

     

     

     

TOTAL GERAL (  por extenso ) R$ 

 
OBSERVAÇÕES: 

1-   A proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data fixada para início da sessão pública. 

2- Nos preços acima já estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas (custos de aquisição, transportes, 

impostos, taxas, seguros, lucro da empresa) e quaisquer outras que, direta ou indiretamente impliquem ou 

venham a implicar no cumprimento da presente Proposta de Preços; 

3- O pagamento será em até 30 (trinta) dias após entrega do material e emissão da nota fiscal que deverá ser 

atestada pela Secretaria solicitante; 
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4- Nos comprometemos que o prazo de entrega dos produtos vencidos no pregão não excederá 20 (vinte) dias 

consecutivos. 

 
 

 



ESTADO DA BAHIA 
                                     PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CASSIA 

GABINETE DO PREFEITO 
                 CNPJ: 13.880.711/0001-40  

Travessa Professora Helena, s/n, Centro de Santa Rita de Cássia-BA CEP: 47150-000. 

 

Página 29 de 39 

Prefeitura de SANTA RITA DE CÁSSIA 
 

C P L 

 

 
________________ 

Assinatura da Pregoeira 

O presente Edital de Licitação foi 

analisado pela Controladoria Municipal 
 

Controlador Interno 

Prefeitura de SANTA RITA DE CÁSSIA 
 

C P L 
 

 
________________ 

Prefeitura de SANTA RITA DE 

CÁSSIA 
 

 

 

 
 

________________ 
Assinatura da Pregoeira 

ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO ÚNICA 
 
 
..............................................................................................................., inscrita no CNPJ nº 
........................................................, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr. 
(a)....................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº..................................... e do 
CPF nº ..........................................., para fins de participação no Pregão Eletrônico 04/2021, sob pena das sanções 
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, DECLARA: 
 
 
 

a) Que esta empresa é considerada (___) MICROEMPRESA/(___) EMPRESA DE PEQUENO PORTE , conforme 
Incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006; Declara ainda que a empresa está 
excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.  
Obs: assinalar com “X” a opção da empresa; 
 

b) Que, em cumprimento à Portaria SDE nº 51, de 03 de julho de 2009, da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico do Ministério da Justiça e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro: 
(a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente e que o conteúdo da proposta não foi, no todo 
ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; (b) a 
intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; (c) que 
não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 
potencial ou de fato do Pregão Eletrônico quanto a participar ou não da referida licitação; (d) que o 
conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou 
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico antes da adjudicação 
do objeto da referida licitação; (e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da contratante antes da 
abertura oficial das propostas; 
 

c) Que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores 
de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 
conforme previsto no inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal. 
 

d) que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e 
não esta impedida ou suspensa de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, e se compromete a 
comunicar qualquer ocorrência de fatos supervenientes. 
 

e) que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital, em cumprimento do previsto no 
inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002. 
 

 
___________________________, _______ de _______________________ de 2021. 

 
 

_________________________________________ 
Assinatura do representante da empresa 

(nome e número da identidade) 
 
 
OBSERVAÇÃO: DECLARAÇÃO EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 
 
Obs.: Esta declaração deverá ser entregue juntamente a proposta de preço e na documentação de habilitação. 
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 ANEXO IV 
MINUTA DO CONTRATO Nº 000/2021 

 
O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CÁSSIA - BAHIA , inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 13.880.711/0001-40, neste ato 
representado pelo seu Prefeito José Benedito Rocha Aragão, denominada Contratante, e a empresa 
_______________________, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º ___________________________, com sede 
__________________________, neste ato representada pelo Senhor __________________, inscrito no CPF, sob o nº 
________________, na forma dos seus estatutos sociais ou procuração, doravante denominada Contratada, perante 
as testemunhas abaixo firmadas, celebram o presente Contrato, de acordo com o constante no Processo nº 
3590/2021, referente ao pregão eletrônico nº 04/2021, em observância à lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas e 
condições a seguir enunciadas, sendo do tipo menor preço. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:  
 
1.1 Contratação de empresa para Aquisição de uniformes e utensílios que o compõem, visando atender as 
secretarias deste município durante o exercício de 2021.  
 
1.2 Constitui objeto do presente contrato, os serviços abaixo descritos: 
 

LOTE 1 - 

ITEM DISCRIMINAÇÃO MARCA PREÇO UNITÁRIO 
(R$) 

PREÇO TOTAL 
(R$) 

     

     

     

TOTAL GERAL (por extenso) R$ 

 
1.3 A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem no objeto, de até 25% do valor inicial atualizado do contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
2.1 Fica estipulado em R$ 000.000,00 (XXXXXX) o valor mensal, resultando em R$ 0000.0000,00 (xxxx) o valor total a 
ser pago à CONTRATADA pela CONTRATANTE. 
 
2.1.1 Os preços unitários e global retro referidos são finais, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídos 
no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da CONTRATADA.  
 
2.2 As notas fiscais deverão ser entregues ao Setor de Compras do Município, para controle e processo de 

pagamento.  

 

2.3 O pagamento será em até 30 (trinta) dias após entrega do material e emissão da nota fiscal que deverá ser 

atestada pela Secretaria solicitante.  

 

2.4 Para efeito de pagamento, a Contratada deverá encaminhar juntamente com Nota Fiscal , os seguintes 

documentos:   

I – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – 

Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);  

II - Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante; 

III - Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio de Certidão Conjunto de débitos relativo aos 

tributos federais e a Dívida Ativa da União, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita 

Federal do Brasil; 
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IV - Prova de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa que poderá ser obtida no site 

www.tst.jus.br/certidão.    

 
CLÁUSULA TERCEIRA – REAJUSTAMENTO 
 
3.1 Será reajustado o contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data da 
proposta, adotando-se o Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) da Fundação Getúlio Vargas ou outro índice que 
venha a substituí-lo. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS 
 
4.1 O prazo de vigência contratual será até 31 de dezembro de 2021. 

 
4.2 O prazo para entrega dos materiais será de até 20 dias corridos, após a requisição dos mesmos, através de 

Solicitação de Fornecimento. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR TOTAL ESTIMADO 
 
5.1 Os recursos financeiros para pagamento da despesa decorrente do objeto deste contrato correrão à conta da 
Dotação orçamentária:  

Unidade Orçamentária: 02.03.000 – Secretaria de Mun. De Administração 
Projeto de Atividade: 2004 – Gestão da Ações da Secretaria Municipal de Administração  
 
 
Unidade Orçamentária: 02.60.000 – Secretaria de Mun. De Meio Ambiente e Turismo  
Projeto de Atividade: 2048 – Gestão das Ações da Secretaria de Mun. De Meio Ambiente e Turismo 
 
Unidade Orçamentária: 02.90.00 – Secretaria Mun. De Agricultura e Desenvolvimento Rural 
Projeto de Atividade: 2050 – Gestão das Ações da Secretaria Mun. De Agricultura e Desenvolvimento Rural  
 
Unidade Orçamentária: 02.10.000 – Secretaria Mun. De Obras, Infraest. E Des. Urbano  
Projeto de Atividade: 2041 – Gestão das Ações da Secretaria de Mun. De Obras, Infraest. E Des. Urbano  
 
Unidade Orçamentária: 02.07.001 – Fundo Municipal de Mun. De Saúde  
Projeto de Atividade: 2022 – Gestão das Ações o Fundo Municipal de Saúde 15% 
Projeto de Atividade: 2025 – Gestão de Ações de Vigilância em Saúde  
Projeto de Atividade: 2026 – Gestão das Ações – PACS 
Projeto de Atividade: 2027 – Gestão das Ações do Fms- Atenção Básica  
Projeto de Atividade: 2070 – Gestão das Ações Gestão das Ações do SAMU 
Projeto de Atividade: 2073 – Gestão das Ações das Ações do MAC – Média e Alta Complexidade  
 
Unidade Orçamentária: 02.05.001 – Fundo de Mun. De Assistência Social  
Projeto de Atividade: 2036 – Gestão das Ações o Fundo Municipal de Assistência Social  
Projeto de Atividade: 2037 – Gestão de Rec. Do Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade  
Projeto de Atividade: 2038 – Gestão das Ações do Conselho da criança e do adolescente  
Projeto de Atividade: 2039 – Gestão dos Rec. Do Bloco da Proteção Básica  
Projeto de Atividade: 2040 – Gestão dos Re. Do bloco da Gestão do SUAS  
Projeto de Atividade: 2049 – Gestão dos Rec. Do Bloco da Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único  
Projeto de Atividade: 2063 – Gestão dos Recursos dos Programas do FNAS  
Projeto de Atividade: 2065 – Gestão dos Recursos Transf. Do Estado (FEAS) 
Projeto de Atividade: 2104 – Programa 1º Infância / Criança Feliz  
 
Unidade Orçamentária: 02.15.000 – Fundo Municipal de Meio Ambiente  
Projeto de Atividade: 2102 – Gestão das Ações e Fundo Municipal de Meio Ambiente  
 
Unidade Orçamentária: 02.06.000 – Fundo de Desenv. Da Educação Básica – FUNDEB 
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Projeto de Atividade: 2021 – Gestão das Ações do FUNDEB 40% 
 
Unidade Orçamentária: 02.06.002- Fundo de Mun. De Educação  
Projeto de Atividade: 2008 – Gestão das Ações do Ensino Infantil  
Projeto de Atividade: 2009 – Gestão das Ações do Ensino Fundamental  
Projeto de Atividade: 2016 – Gestão de Apoio a Jornada Pedagógica  
Projeto de Atividade: 2017 – Gestão das Ações do Salário Educação  
Elemento de Despensa: 3.390.30.00 – Material de Consumo  
 
Fonte 5 – Recursos Ordinários 
Fonte 2 – Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Saúde 15% 
Fonte 14 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS 
Fonte 28 – Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS 
Fonte 29 – Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS 
Fonte 19 – Transferência FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica – 40%)  
Fonte 1 – Receita de Impostos e Transferência de Impostos Educação 25% 
Fonte 4 – Contribuição ao Programa Ensino Fundamental Salário Educação  
 
CLÁUSULA SEXTA – DO FORNECIMENTO 

6.1 Conforme solicitação da  Secretaria requisitante. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
7.1 Constituem obrigações da contratada, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as seguintes:  

7.2. Obedecer às especificações dos materiais contidas neste Termo de Referência;  

7.3. Responsabilizar-se pela entrega dos materiais conforme estabelecido neste Termo de Referência, ressaltando 

que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de 

responsabilidade da contratada; 

7.4. O retardamento na entrega do objeto, não justificado considerar-se-á como infração contratual;  

7.5. Substituir, dentro do prazo de 05(cinco) dias úteis, os materiais que não estejam em conformidade;  

7.6. Garantir que os materiais fornecidos atendam às exigências deste Termo de Referência e que os mesmos serão 

entregues com toda segurança de forma a preservar a integridade dos produtos, no local indicado pela contratante;  

7.7. Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais motivados 

pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito;  

7.8. Comunicar a contratante qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar 

necessário;  

7.9. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, compreendidas todas as 

despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais como impostos ou 

taxas, custos de deslocamento necessários ao fornecimento dos materiais; 

7.10. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 

ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o 

acompanhamento pelo órgão interessado, não cabendo a Secretaria Municipal de Saúde, em hipótese alguma, 

responsabilidade por danos diretos e indiretos;  

7.11. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Secretaria Municipal de Saúde e cujas reclamações se obriga 

a atender prontamente;  

7.12. Todo e qualquer serviço que venha a atrapalhar o bom andamento dos serviços no horário comercial, deverá 

ser acordado com o responsável da unidade para não interromper as atividades normais;  
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7.13. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de licitação, consoante o que preceitua o inciso XIII do 

artigo 55 da Lei nº. 8.666/93, atualizada; 

7.14. Assumir inteira responsabilidade pelos materiais contratados, não podendo transferi-los a outrem, no todo ou 

em parte; 

7.15. Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões dos produtos, nos termos do artigo 65 

§1º, da Lei n.º 8.666/93. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
 
8.1 Notificar a Empresa contratada de qualquer irregularidade encontrada por ocasião do fornecimento; 

8.2. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nos dispositivos legais;  

8.3. Supervisionar a entrega dos produtos; 

8.4. Sustar o recebimento dos materiais se o mesmo não estiver de acordo com a especificação apresentada e aceita. 

8.5 Fornecer atestado de capacidade técnica, quando solicitado pela contratada, desde que atendidas às obrigações 
contratuais. 
 
CLÁUSULA NONA – DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE 
 
9.1 Fica estabelecido que, na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição deste 
contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigi-la em 
oportunidades futuras. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
 
10.1 O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em parte 
sem previa e expressa anuência da CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES 
 
11.1 Ficará impedido de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas no Termo e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº. 8.666/93, no que 
couber garantido o direito prévio da ampla defesa, o licitante que: 

 
a) Deixar de entregar a documentação exigida no Edital; 
b) No prazo determinado, não retirar a Nota Fiscal; 
c) Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa; 
d) Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Termo; 
e) Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
g) Comportar-se de modo inidôneo; 
h) Cometer fraude fiscal. 
 

11.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão, a Administração da Prefeitura Municipal de Santa Rita de 
Cássia - Bahia poderá, garantida a defesa prévia, aplicar ao licitante vencedor as seguintes sanções: 

 
a) Advertência; 
b) Multa moratória de 0,2 % (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por 
base o valor global do respectivo Lote; 
c) Multa de 2 % (dois por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o 30º dia de atraso; 
d) Multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor global do respectivo Lote; 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por 
período não superior a 2 (dois) anos; 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
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11.3 O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias poderá ensejar a rescisão 
do contrato. 
 
11.4 As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo de 
até 15 (quinze) dias da data da comunicação oficial e, caso não cumprida, serão cobradas judicialmente. 
 
11.5 Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das penalidades previstas nos 11.1 e 11.2, alíneas “b”, “c”, “d”, “e” e 
“f”. 
 
11.6 Da aplicação das penalidades previstas nos lotes 11.1 e 11.2 caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual poderá 
reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informado. 
 
11.7 As sanções previstas no item 11.2, alíneas “b”, “c” e “d” poderão ser aplicadas conjuntamente com as demais 
penalidades previstas no edital. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS ALTERAÇÕES E RESCISÃO 
 
12.1 O presente contrato poderá ser alterado mediante celebração de termos aditivos, e rescindido nas hipóteses 
previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8.666/93, com as consequências indicadas no artigo 80, sem prejuízo das 
sanções previstas naquela lei e neste contrato. 
 
12.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurando o direito à 
prévia e ampla defesa. 
 
12.3 No caso de rescisão deste contrato, a CONTRATADA receberá apenas o pagamento do material já entregue e 
aprovado pelo CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO 
13.1 A fiscalização do objeto será exercida pela CONTRATANTE, por meio da Secretaria Municipal de Administração, 

na forma que lhe convier; 

13.2 A fiscalização, exercida no interesse exclusivo da Secretaria Municipal de Administração,                                                                    

não exclui e nem reduz a responsabilidade da empresa contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade e, na sua ocorrência, não implica em corresponsabilidade do poder público ou de seus agentes e 

prepostos, salvo quanto a estes, se decorrente de ação ou omissão funcional, apurada na forma da legislação 

vigente; 

13.3 Fica designado o servidor público Evemar Reinaldo Aragão, Portaria nº. 087, de 01 de fevereiro de 2021, como 

FISCAL DO CONTRATO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 
14.1 O objeto deste termo de referência deverá ser entregue na Secretaria de Administração Município de Santa Rita 

de Cássia - Bahia , situada na Travessa Professora Helena, s/n, Centro, CEP 47150-000, ou em outro local previamente 

determinado pela mesma, neste mesmo Município, mediante a expedição de solicitação de fornecimento pelos 

Setores Competentes; 

14.2 O prazo para entrega dos materiais será de até 20 dias consecutivos, após a requisição dos mesmos, através de 

Solicitação de Fornecimento; 

14.3 No ato da entrega dos materiais, as Notas Fiscais devem conter as quantidades e especificações de todos os 

lotes fornecidos; 

14.4 A contratada obrigar-se-á a substituir, sem ônus para a contratante, o material entregue avariado ou 

impróprio ao uso a que se destina;  

14.5 Se, após o recebimento provisório, constatar-se que determinado produto foi entregue em desacordo com 

a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompleto, a empresa contratada será notificada, não será 

emitido o Termo de Aceitação e o pagamento será suspenso até que a situação seja regularizada;  

14.6 Todas as despesas de transporte, encargos trabalhistas e previdenciários e outros custos decorrentes direta 

e indiretamente do fornecimento do objeto da licitação, correrão por conta exclusiva da contratada; 
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14.7 Qualquer produto será recusado inteiramente nas seguintes condições:  

14.7.1 Caso seja entregue em desconformidade com as especificações constantes do Anexo “I” do Termo 

de Referência e da proposta vencedora;  

14.7.2 Caso apresente defeitos, em qualquer de suas partes ou componentes;  

14.8 Nos casos de recusa do produto, a empresa contratada terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 

providenciar a sua substituição, contados a partir da comunicação oficial feita pelas Secretarias Municipais.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1 Serão partes integrantes deste contrato: 
a) Edital e Anexos; 
b) Proposta de Preços da CONTRATADA; 
c) Processo administrativo nº 3590/2021. 

 

15.2 Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito, devendo as correspondências 

encaminhadas pela CONTRATADA serem protocoladas, pois só dessa forma produzirão efeito. 

 

15.3 Aos casos não previstos neste instrumento, aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na Lei Federal 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 

16.1 Fica eleito o foro da Cidade de Santa Rita de Cássia - Bahia , como o competente para dirimir questões 

decorrentes do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem assim, justos e contratados, na presença das testemunhas abaixo, assinam as partes este instrumento 
em 03 (três) vias de igual teor e forma. 

 
Santa Rita de Cássia - Bahia , 05 maio de 2021. 

 
CONTRATANTE      CONTRATADO 
 
TESTEMUNHAS: 
 
NOME:       NOME: 
CPF:       CPF: 
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ANEXO V 
                                                     PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 
 

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão Eletrônico 004/2021 da 
Prefeitura Municipal de Santa Rita de Cássia, que a empresa............................................................tomou 
conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir 
todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.  

 
Local e data: 
 

Assinatura e carimbo da empresa: 
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________________ 

Assinatura da Pregoeira 

O presente Edital de Licitação foi 

analisado pela Controladoria Municipal 
 

Controlador Interno 

Prefeitura de SANTA RITA DE CÁSSIA 
 

C P L 
 

 
________________ 

Prefeitura de SANTA RITA DE 

CÁSSIA 
 

 

 

 
 

________________ 
Assinatura da Pregoeira 

 
 

   
 

ANEXO VI 
 

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA 
 BLL -  BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL 

Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica) 

Razão Social:  

Ramo de Atividade:  

Endereço:  

Complemento:   Bairro:   

Cidade:   UF:   

CEP:   CNPJ:  

Telefone Comercial:  Inscrição Estadual:  

Representante Legal:  RG:   

E-mail:   CPF:  

Telefone Celular:  

Whatsapp:  

Resp. Financeiro:  

E-mail Financeiro:  Telefone:  

E-mail para informativo de edital 

ME/EPP:    (   )  SIM     (   ) Não 

 
1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema de 
pregão Eletrônico da  BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade 
com as disposições que seguem. 
2. São responsabilidades do Licitante: 
i. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a 
participar; 
ii. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de 
habilitação nas licitações em que for vencedor; 
iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e regulamentos 

expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento; 
iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo III.I 
v. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 
 
3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de 
utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL -  Bolsa de 
Licitações do Brasil.  
 
4. O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária referente às 
taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico 
de Licitações da  BLL -  Bolsa de Licitações do Brasil. 
 
5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante 
comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de 
negócios realizado e/ou em andamento. 
O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilização do Sistema, 
e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas informações prestadas neste Termo, 
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________________ 

Assinatura da Pregoeira 

O presente Edital de Licitação foi 

analisado pela Controladoria Municipal 
 

Controlador Interno 

Prefeitura de SANTA RITA DE CÁSSIA 
 

C P L 
 

 
________________ 

Prefeitura de SANTA RITA DE 

CÁSSIA 
 

 

 

 
 

________________ 
Assinatura da Pregoeira 

notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários do Sistema, devendo, ainda, 
informar a  BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida. 
 
 
Local e data:  _________________________________________________________________ 
 
 
 
 
____________________________________________________________________ (Assinaturas autorizadas com 
firma reconhecida em cartório) 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO 
CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO 
(AUTENTICADAS). 
 
 
ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA  
BLL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL  
INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA  
 

Razão Social do Licitante: 

CNPJ/CPF: 

1. Operadores 

1 Nome: Função: 

 CPF: Celular: 

 Telefone: E-mail:  

 Whatsapp  

   

2 Nome: Função: 

 CPF: Celular: 

 Telefone: E-mail:  

 Whatsapp  

   

3 Nome: Função: 

 CPF: Celular: 

 Telefone: E-mail:  

 Whatsapp  

   

 
O Licitante reconhece que: 
 
i. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu 

titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou 
prejuízos decorrentes de seu uso indevido; 

ii. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, 
mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante; 

iii. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à 
BLL – Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio de acesso;  

iv. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por 
seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o não pagamento das taxas 
ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço de 
Proteção de Credito e no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.   
 

 
Local e data:  __________________________________________________________________ 
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O presente Edital de Licitação foi 

analisado pela Controladoria Municipal 
 

Controlador Interno 

Prefeitura de SANTA RITA DE CÁSSIA 
 

C P L 
 

 
________________ 

Prefeitura de SANTA RITA DE 

CÁSSIA 
 

 

 

 
 

________________ 
Assinatura da Pregoeira 

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 
 
 

ANEXO VII 
 

CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA  
– SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR 

 
Editais publicados pelo sistema de aquisição: 
 
- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias após a adjudicação – 
limitado ao teto máximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em 
favor da BLL -  Bolsa de Licitações do Brasil. 
 
Editais publicados pelo sistema de registro de preços: 
 
- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado em parcelas mensais 
(equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do boleto em 60(sessenta) dias após a 
adjudicação – com limitação do custo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto 
bancário em favor da BLL -  Bolsa de Licitações do Brasil. 

 
O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa de 2% e juros 
moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e 
cadastro dos inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil e ao automático cancelamento de sua Senha ou de 
Chave Eletrônica. 
 

Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na plataforma, o licitante vencedor 
receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma eletrônica no respectivo lote 
cancelado.  

 

DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS 
 
A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto ao sistema de 
PREGÕES, não exime o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da  BLL – Bolsa de Licitações do Brasil. A 
corretagem será pactuada entre os o licitante e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado. 
 
 
 
DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR  
 
Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos neste anexo e nos 
responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos. 
 
 
Local e data: ________________________________________________________________ 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 

 
OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO 
CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO 
(AUTENTICADAS). 


