Estado da Bahia

MUNICÍPIO DE CORIBE
PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2022 - REGISTRO DE PREÇO
OBJETO
Pregão Presencial para registro de preço para futuras e eventuais Contratações de empresa
para confecção de uniformes profissionais para servidores administrativos, hospitalares,
esportivos, promocionais, uniforme escolar, mochilas e acessórios destinados ao Município
de Coribe.
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Poderão participar da presente licitação empresas do ramo que atendam às exigências deste
Edital e seus Anexos.

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA
Data: 04 de março de 2021
Hora: 08hs00min
Local: Auditório da Prefeitura Municipal de Coribe
Rua Bandeirantes, 285
Centro
Coribe – Bahia, CEP 47.655-000

Murillo Ferreira Viana
Prefeito
Município de Coribe

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
PROTOCOLO DE ENTREGA
Pregão Presencial n.º 007/2022
Declaro que recebi da Prefeitura Municipal de Coribe, o edital e
anexos do Pregão Presencial Para Registro de Preço n.º 007/2022, referente ao
registro de preço para futuras e eventuais Contratações de empresa para
confecção

de

uniformes

profissionais

para

servidores

administrativos,

hospitalares, esportivos, promocionais, uniforme escolar, mochilas e acessórios
destinados ao Município de Coribe, com características e condições em conforme
com o Instrumento Convocatório.
Razão Social:
Nome do Responsável:
CNPJ N.º:
Telefone / Fax:
E-mail:
Pessoa para Contato:

2022
Cidade - UF

dia

mês

ano

_________________________________

Carimbo de CNPJ

Assinatura do Responsável

As empresas que obtiverem o edital deverão preencher este comprovante imediatamente. Este
procedimento se faz necessário com vistas a comunicação com as empresas licitantes caso haja alguma
alteração no Edital.
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EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2022

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 007/2022
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2022- REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
O MUNICÍPIO DE CORIBE, pessoa jurídica de direito público interno, torna público para
conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados fará realizar licitação
na modalidade Pregão, na forma Presencial, do tipo menor preço, conforme descrição
contida neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá à Lei n.º
10.520/2002, à Lei n.º 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, ao Decreto
Municipal n.º 011/2011, Decreto Municipal n.º 006/2018, à Lei Complementar n.º 123/2006,
Lei Complementar n.º 147/2014 e Lei Complementar n.º 155/2016, e subsidiariamente à Lei
n.º 8.666/1993, bem como à legislação correlata, e demais exigências previstas neste Edital e
seus Anexos:
Data de entrega e abertura dos envelopes: 04 de março de 2022
Horário: 08hs00min - horário local
Endereço: Auditório da Prefeitura Municipal de Coribe
Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia
Credenciamento: das 08hs00min às 08hs10min, incluso neste interstício o prazo para
apresentação de propostas retardatárias.
1. DO OBJETO
1.1. O objeto desta licitação é o registro de preço para futuras e eventuais Contratações de
empresa para confecção de uniformes profissionais para servidores administrativos,
hospitalares, esportivos, promocionais, uniforme escolar, mochilas e acessórios
destinados ao Município de Coribe, conforme especificações e quantidades estabelecidas
no Termo de Referência e neste Edital e seus Anexos.
1.2. A licitação será subdivida em itens, conforme tabela constante do Termo de
Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu
interesse.
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
2. DOS ORGÃOS PARTICIPANTES
2.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Finanças.
2.2. São participantes os seguintes órgãos:
2.2.1. Secretaria Municipal de Administração e Planejamento;
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2.2.2. Secretaria Municipal de Assistência Social;
2.2.3. Secretaria Municipal de Infraestrutura;
2.2.4. Secretaria Municipal de Agricultura, Irrigaçãoe Meio Ambiente;
2.2.5. Secretaria Municipal de Educação;
2.2.6. Fundo Municipal de Cultura de Coribe;
2.2.7. Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude; e
2.2.8. Fundo Municipal de Saúde
2.3. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal n.º 006/2018 e na
Lei n.º 8.666 de 1993.
2.3.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento,
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
2.3.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados
na Ata de Registro de Preços.
2.3.3. Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente a
responsabilidade pela imposição de penalidade ao fornecedor faltoso, comunicando o
fato ao órgão gerenciador.
2.4. Todo órgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve assegurar-se que a
contratação atende a seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, conforme
Decreto Municipal n.° 006/2018.
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade
relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos,
que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste
Edital e seus Anexos.
3.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:
3.2.1. Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente
decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial;
__________________________________________________________________________________________________________________________
Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-0005
Telefone: 77 3480.2130
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
3.2.2. Em dissolução ou em liquidação;
3.2.3. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer órgão
ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito
Federal ou municipal, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei n.° 8.666/1993;
3.2.4. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com o Município, nos termos do
artigo 7° da Lei n.° 10.520, de 2002, e decretos regulamentadores;
3.2.5. Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de
sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos
do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n.° 9.605, de 1998;
3.2.6. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a
Administração Pública;
3.2.7. Que estejam reunidas em consórcio;
3.2.8. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;
3.2.9. Estrangeiras que não funcionem no País;
3.2.10. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º
da Lei n.º 8.666/1993.
3.3. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do
licitante.
4. DO CREDENCIAMENTO
4.1. O licitante, ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no
preâmbulo deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como
participante deste Pregão, munido da sua carteira de identidade, ou de outro documento
equivalente, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão
pública em nome do licitante.
4.1.1. O licitante ou o seu representante que não se credenciar ou não comprovar seus
poderes estará impedido de apresentar lances, formular intenção de recurso ou
manifestar-se, de qualquer forma, durante a sessão.
4.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos
do estatuto ou contrato social, do instrumento público de procuração, ou particular com
firma reconhecida, ou documento equivalente.
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4.2.1. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual devem
ostentar a competência do representante do licitante para representá-lo perante
terceiros.
4.2.2. O instrumento de procuração público, ou particular com firma reconhecida, deve
ostentar os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos
os demais atos inerentes ao certame, devendo vir acompanhado dos documentos de
constituição da empresa ou do registro como empresário individual.
4.3. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.
5. DA ABERTURA DA SESSÃO
5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local
indicados no preâmbulo deste Edital, quando o licitante, ou o seu representante, após a
fase de credenciamento, deverá apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos:
5.1.1. Declaração de cumprimento plenamente dos requisitos para habilitação,
conforme nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002,
conforme modelo anexo, sob pena de inabilitação para o certame;
5.1.2. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, quando for o caso
(conforme modelo anexo), sob pena de não usufruir do tratamento diferenciado
previsto na Lei Complementar n.º 123/2006, e alterações da Lei Complementar n.º
147/2014 e Lei Complementar n.º 155/2016;
5.1.2.1. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar
em qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n.º
123/2006, Lei Complementar n.º 147/2014 e Lei Complementar n.º 155/2016, não
poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não
deverá apresentar a respectiva declaração.
5.1.3. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a Instrução
Normativa n.º 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia
da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme modelo
anexo, sob pena de desclassificação da proposta;
5.1.4. Envelopes da proposta de preços e da documentação de habilitação, separados,
fechados e rubricados no fecho, opacos, contendo em suas partes externas e frontais,
em caracteres destacados, os seguintes dizeres:
ENVELOPE N.° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE
PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2022
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE
CNPJ N.° XXXX
ENVELOPE N.° 2 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE
PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2022
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RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE
CNPJ N.° XXXX
5.2. Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar
de entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até o prazo
previsto para o credenciamento.
5.2.1. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro
único, endereçado diretamente à Equipe de Pregão Presencial, com a seguinte
identificação:
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE
EQUIPE DE PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2022
SESSÃO EM 04/03/2022 ÀS 08HS00MIN
5.2.2. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não
gerarão efeitos como proposta.
5.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante
às sanções previstas neste Edital.
6. DA PROPOSTA DE PREÇOS
6.1. A proposta de preços, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua
portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente
datada e assinada, como também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu
representante, deverá conter:
6.1.1. As características do objeto de forma clara e precisa, as procedências e demais
dados pertinentes, observadas as especificações constantes do Termo de Referência.
6.1.2. Preço unitário, total por item, em algarismo, expresso em moeda corrente
nacional (real), de acordo com os preços praticados no mercado, considerando as
necessidades constantes do Termo de Referência.
6.1.2.1. No preço cotado deverão estar incluídos todos os serviços e insumos que o
compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer
outros que incidam na contratação do objeto.
6.1.2.2. Nos preços propostos serão considerados os valores unitários dos itens e o
valor global de cada item com apenas as 02 (duas) casas decimais após a vírgula,
caso haja alguma proposta com as 03 (três) casas decimais está última será
desconsiderada sem arredondamentos, e o cálculo será refeito para efeitos de
proposta.
6.1.3. Prazo de entrega de 15 (quinze) dias úteis após a emissão de cada pedido.
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6.1.4. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar
da data da sua apresentação.
6.2. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam
omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
7.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata.
7.3. O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento),
relativamente à de menor preço, para participação na fase de lances.
7.3.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas
condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores
propostas subseqüentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos
lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos.
8. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
8.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará início à etapa de
apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e decrescentes.
8.1.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
8.2. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma
seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior
preço e os demais, em ordem decrescente de valor.
8.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço por
ele apresentado, para efeito de ordenação das propostas.
8.4. Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante microempresa
(ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), será observado o disposto nos artigos 44 e 45,
da Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações das Leis Complementares n.º 147/2014 e
n.º 155/2016, regulamentada pelo Decreto n.º 6.204, de 2007.
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8.4.1. O Pregoeiro identificará os preços ofertados pelas ME/EPP participantes que
sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, desde que a
primeira colocada não seja uma ME/EPP.
8.4.2. As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão consideradas
empatadas com a primeira colocada e o licitante ME/EPP melhor classificado terá o
direito de apresentar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente abaixo da
primeira colocada, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos.
8.4.3. Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para
o exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido no subitem anterior.
8.4.4. Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no referido
intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes
primeiro poderá apresentar nova oferta, conforme subitens acima.
8.4.5. Havendo êxito neste procedimento, a ME/EPP assumirá a condição de melhor
classificada no certame, para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo sido a
melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP, ou ainda não existindo ME/EPP
participante, prevalecerá a classificação inicial.
8.4.6. Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a
classificação final dos licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao
fornecedor classificado em primeiro lugar.
8.5. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério de
desempate será aquele previsto no artigo 3º, §2º, da Lei n.º 8.666/1993, assegurando-se a
preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
a) produzidos no País;
b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no País.
8.5.1. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio.
8.6. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá negociar
com o licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento,
não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
8.7. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.
9. DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
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9.1. Como condição prévia à aceitação da proposta, caso o licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar tenha usufruído do tratamento diferenciado previsto nos
artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.° 123/2006 e alterações da Lei Complementar n.º
147/2014 e a Lei Complementar n.º 155/2016, o Pregoeiro poderá consultar o Portal da
Transparência do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), seção “Despesas
- Gastos Diretos do Governo - Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, para
verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ele recebidas, no exercício
anterior, extrapola o limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais),
previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei Complementar n.° 123/2006 e alterações da Lei
Complementar n.º 147/2014 e a Lei Complementar n.º 155/2016, ou o limite proporcional
de que trata o artigo 3°, §2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no
exercício considerado.
9.1.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também
abrangerá o exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens
bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação,
extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento)
de que trata o artigo 3°, §§9°-A e 12, da Lei Complementar n.º 123/2006, Lei
Complementar n.º 147/2014 e Lei Complementar n.º 155/2016.
9.1.2. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite
legal, o Pregoeiro indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do
licitante, conforme artigo 3°, §§9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n.º 123 de
2006, com a conseqüente recusa do lance de desempate, sem prejuízo das penalidades
incidentes.
9.2. Não ocorrendo situação de recusa com base na hipótese acima, o Pregoeiro
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço
em relação ao valor estimado para a contratação e sua exeqüibilidade, bem como quanto
ao cumprimento das especificações do objeto.
9.3. O Pregoeiro poderá solicitar ao licitante que apresente imediatamente documento
contendo 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, sob pena de não aceitação da proposta.
9.4. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a
padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos, o
Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob
pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 05 (cinco) dias
úteis contados da solicitação.
9.4.1. No caso de não haver entrega da amostra, sem justificativa aceita pelo
Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste
Edital, a proposta do licitante será recusada.
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9.4.2. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como
protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável
pela análise.
9.5. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e
horário para a continuidade da mesma.
9.6. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável, ou for desclassificada,
o Pregoeiro examinará a proposta subseqüente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
9.6.1. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido
preço melhor.
9.7. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.
9.8. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.
10. DA HABILITAÇÃO
10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:
10.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica - CNPJ do Tribunal de Contas da
União, no endereço eletrônico https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/, e diretamente nos
sítios oficiais para emissão das certidões do CPF do sócio majoritário:
a. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido
pela
Controladoria-Geral
da
União
www.portaldatransparencia.gov.br/ceis;
b. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.
Sistema Nacional de Inabilitados e Inidôneos, mantido pelo Tribunal de Contas da União
- TCU, contas.tcu.gov.br/ords/f?p=inabilitado:certidao;
10.1.2. A consulta aos cadastros poderá ser realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n.º 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade

__________________________________________________________________________________________________________________________
Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-00012
Telefone: 77 3480.2130
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
10.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado,
por falta de condição de participação.
10.1.4. Não sendo possível a verificação dos cadastros constantes da alínea B e C do
Item 10.1, no momento da sessão, seja por qual motivo for, a verificação poderá ser
realizada posteriormente, antes da assinatura do contrato ou emissão de ordem de
serviço, em havendo alguma restrição o licitante será inabilitado, fato este que
incorrerá em reabertura da sessão para continuidade, e aproveitamento de todos os atos
suscetíveis de aproveitamento.
10.2. Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar será verificada.
10.2.1. Os documentos poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada
por cartório competente ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação
em órgão da imprensa oficial.
10.3. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir
relacionados:
10.3.1. Relativos à Habilitação Jurídica:
a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b. Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará
condicionada
à
verificação
da
autenticidade
no
sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
c. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatório de seus administradores;
d. Na inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agência;
e. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos
seus administradores;
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f. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatório de seus administradores;
f.1.
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva;
g. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso,
que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos
termos do artigo 8° da Instrução Normativa n.º 103, de 30/04/2007, do
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;
h. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto
de autorização;
10.3.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
b. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal e/ou
Estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto contratual;
c. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, com a apresentação da
Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Nacional, conforme unificação
prevista na Portaria do Ministério da Fazenda, n.º 358 de 05 de setembro de
2014, que engloba as Certidão Conjunta Negativa de Débitos, ou positiva com
efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da União e
Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;;
d. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
e. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
f. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, mediante certidão
negativa de débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos às
contribuições previdenciárias e às de terceiros;
g. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS, mediante Certificado de Regularidade do FGTS;
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h. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou
certidão positiva com efeitos de negativa.
10.3.2.1. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser
inabilitado.
10.3.3. Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:
a. 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 30 (trinta) dias
contados da data da sua apresentação;
b. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do Último Exercício Social,
já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.
b1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao
período de existência da sociedade.A comprovação exigida no item anterior
deverá ser feita da seguinte forma:
b2. No caso de sociedades anônimas, cópia autenticada do balanço patrimonial
e demonstrações contábeis, publicados no Diário Oficial do Estado / Distrito
Federal ou, se houver, do Município da sede da empresa;
b3. No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia autenticada das
páginas do Livro Diário, contendo Termo de Abertura, Balanço Patrimonial,
Demonstrações Contábeis e Termo de Encerramento, com o respectivo registro
na Junta Comercial e, no caso de sociedades simples (cooperativas), no cartório
competente.
b4. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), igual ou
maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com os
valores extraídos de seu balanço patrimonial ou apurados mediante consulta in
loco, no caso de empresas inscritas no CFMC:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG =
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
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Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante
LC =
Passivo Circulante
c. Ficam dispensadas do cumprimento da exigência da Aline “b” deste Item, as ME
e EPP, sujeitas ao regime estabelecido na Lei n.º 9.317 de 05 de dezembro de 1996
(Lei das Microempresas e das Empresas de pequeno porte “SIMPLES”), conforme
rege o art. 179 da Constituição Federal, desde que fique comprovado o seu
enquadramento por qualquer das formas previstas no art. 4º do Decreto nº 3.474 de
19 de maio de 2000, apresentado Certidão da Junta Comercial ou equivalente, no
Credenciamento, conforme Instrução Normativa n.º 103, Art. 8º, do Departamento
Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007, publicada no DOU de
22/05/2007, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias da data fixada para
realização do certame.
10.3.4. Documentos Complementares
a. Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos supervenientes
impeditivos para a sua habilitação neste certame, conforme art. 32, § 2º, da Lei n.º
8.666/1993modelo anexo a este Edital;
b. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de
menores, conforme Lei n.º 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto n.º 4.358,
de 2002, conforme modelo anexo a este Edital;
c. Alvará de Funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal, sede da
empresa licitante.
10.4. O licitante que já estiver cadastrado no Certificado de Registro Cadastral - CRC, em
situação regular, até o terceiro dia útil anterior à data da abertura da sessão pública, ficará
dispensado de apresentar os documentos comprobatórios abrangidos pelo referido
cadastro que estejam validados e atualizados.
10.4.1. Na hipótese de algum documento que já conste do Certificado de Registro
Cadastral - CRC estar com o seu prazo de validade vencido, e caso o Pregoeiro não
logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, o licitante
deverá apresentar imediatamente documento válido que comprove o atendimento às
exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à
comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte.
10.4.2. O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de
fato impeditivo da habilitação.
__________________________________________________________________________________________________________________________
Rua Bandeirantes, 285 - Centro - Coribe - Bahia - CEP 47.690-00016
Telefone: 77 3480.2130
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE CORIBE
10.5. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, deixar de apresentar
quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital, ressalvado o disposto quanto à comprovação da
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte.
10.5.1. No caso de inabilitação, o Pregoeiro retomará o procedimento a partir da fase
de julgamento da proposta, examinando a proposta subseqüente e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação.
10.6. Para fins de habilitação, o Pregoeiro poderá obter certidões de órgãos ou entidades
emissoras de certidões por sítios oficiais.
10.7. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
10.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da
mesma.
10.9. No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de habilitação.
10.10. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.
10.10.1. Caso o licitante seja microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo
alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado o
prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do momento em que for declarado vencedor do
certame, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
10.10.2. A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser
concedida pela Administração quando requerida pelo licitante, a não ser que exista
urgência na contratação ou prazo insuficiente para o empenho devidamente
justificados.
10.10.3. A declaração do vencedor de que trata este subitem acontecerá no momento
imediatamente posterior à fase de habilitação, aguardando-se os prazos de
regularização fiscal para a abertura da fase recursal.
10.10.4. A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da
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Lei n.° 8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
10.11. Da sessão pública do Pregão será lavrada Ata, que mencionará todas os licitantes
presentes, os lances finais oferecidos, bem como as demais ocorrências que interessarem
ao julgamento, devendo a Ata ser assinada pelo Pregoeiro e por todas os licitantes
presentes.
11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro.
11.1.1. A proposta final deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou
digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a
última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante
legal.
11.1.2. A proposta final deverá conter a indicação do banco, número da conta e
agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração
no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o
caso.
11.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, dentre outras: marca,
modelo, tipo, fabricante, etc., vinculam a Contratada.
12. DOS RECURSOS
12.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularização fiscal, caso o
licitante vencedor seja microempresa ou empresa de pequeno porte, qualquer licitante
poderá, ao final da sessão pública, de forma imediata e motivada, manifestar sua intenção
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentar as razões do
recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contra razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus
interesses.
12.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.
12.3. Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à
autoridade competente quando mantiver sua decisão.
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12.3.1. 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.
12.4. O acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente, conforme
o caso, importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
12.5. Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos prazos
legais.
13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
13.1.1. 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.
13.1.2. 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 n.º 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a
sessão de reaberta.
13.2.1. A convocação se dará por meio de publicação no Diário Oficial do Município
de Coribe, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
13.2.2. A convocação, a critério da Administração Municipal, também poderá ser feita
por telefone ou e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos na proposta de preços
ou nos documentos de habilitação, sendo responsabilidade do licitante apresentar estes
dados cadastrais atualizados.
14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
14.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a
regular decisão dos recursos apresentados.
14.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.
15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
15.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
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16. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
16.1. Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os
interessados para, no prazo de até 05 (cinco) dias, contados da data da convocação,
proceder à assinatura da Ata de Registro de Preços, a qual, após cumpridos os requisitos
de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento, nas condições estabelecidas.
16.1.1. O prazo previsto poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando,
durante o seu transcurso, for solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra
motivo justificado e aceito pelo órgão gerenciador.
16.2. No caso de o licitante vencedor, após convocado, não comparecer ou se recusar a
assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações previstas neste Edital e
seus Anexos, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de
classificação, para, após feita a negociação, verificada a aceitabilidade da proposta e
comprovados os requisitos de habilitação, assinar a Ata.
16.2.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período,
por
solicitação
justificada
da
Adjudicatária
e
aceita
pela
Administração.Alternativamente à convocação para comparecer perante o Município
para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la
para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou
meio eletrônico, para que seja assinada no prazo de 02 (dois) dias corridos, a contar da
data de seu recebimento.
16.2.2. Fica a Adjudicatária cientificada que caso seja necessário o envio do
documento eletronicamente, em hipótese nenhuma a mesma poderá realizar qualquer
alteração no documento.
16.3. Antes da assinatura do Contrato ou da Ata de Registro de Preços, a Contratante
realizará consulta ao Certificado de Registro Cadastral - CRC e verificar a manutenção
das condições de habilitação, cujos resultados poderão ser anexados aos autos do
processo.
16.4. O órgão gerenciador encaminhará cópia da Ata aos órgãos participantes, se houver.
17. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
17.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de
sua assinatura.
17.1.1. É admitida a prorrogação excepcional da vigência da Ata nos termos do
Decreto Municipal n.º 006/2018, desde que o prazo total de vigência, computada a
prorrogação, não ultrapasse 01 (um) ano.
18. DA ALTERAÇÃO E DO CANCELAMENTO
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18.1. A alteração da Ata de Registro de Preços e o cancelamento do registro do
fornecedor obedecerão à disciplina do Decreto Municipal n.° 077 de 2009, conforme
previsto na Minuta de Ata anexa ao Edital.
19. DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
19.1. A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão,
será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho
de despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no
artigo 62 da Lei n.º 8.666/1993, e obedecidos os requisitos pertinentes do Capitulo VII do
Decreto Municipal n.º 006/2018.
19.1.1. As condições de fornecimento constam do Termo de Referência e da Ata de
Registro de Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no
respectivo pedido de contratação.
19.1.2. O órgão deverá assegurar-se de que o preço registrado na Ata permanece
vantajoso, mediante realização de pesquisa de mercado prévia à contratação (inciso I,
art. 12 do Decreto Municipal n.° 006/2018).
19.2. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada
contratação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou
instrumento equivalente, ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro
de Preços.
19.2.1. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada
do fornecedor e aceita pela Administração.
19.3. Antes da assinatura do Contrato ou da emissão da Nota de Empenho, a Contratante
realizará consulta ao Certificado de Registro Cadastral - CRC, para identificar possível
proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de
habilitação, cujos resultados poderão ser anexados aos autos do processo.
19.4. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
19.4.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).
19.5. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
19.5.1. É vedada a subcontratação parcial, exceto nas condições autorizadas no Termo
de Referência ou na minuta de contrato.
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19.6. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
19.7. Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante
da Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as
deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução
contratual, de tudo dando ciência à Administração.
20. DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
20.1. Cada contratação firmada com a fornecedora terá vigência de acordo com as
disposições definidas na minuta de contrato ou instrumento equivalente, ou, na omissão
deste, pelo prazo de 45 (quarenta) dias úteis, a partir da data da assinatura ou retirada do
instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei n.º 8.666/1993.
20.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas
referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para
fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n.º 39, de
13/12/2011.
21. DO PREÇO
21.1. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.
22. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
22.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência, no Edital, na Ata de Registro de Preços e na minuta do instrumento de
Contrato, quando for o caso.
23. DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
23.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto estão previstos no Termo de
Referência e na minuta do instrumento de Contrato, quando for o caso.
24. DO PAGAMENTO
24.1. O prazo para pagamento será de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do início do
mês subseqüente ao vencido, e somente após a devida conferência e liberação do órgão
solicitante e/ou fiscalizador.
24.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o
montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) poderão ser efetuados no prazo de até 05
(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos
do art. 5º, § 3º, da Lei n.º 8.666/1993;
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24.2. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.
24.2.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações
assumidas.
24.2.2. As Notas Fiscais deverão ser emitidas separadamente por destinação, tendo
em vista, a necessidade de cada Secretaria Municipal, bem como o objetivo de cada
produto a ser adquirido, aplicado ou o recurso financeiro recebido, portanto, caso haja
algum item esteja em Nota Fiscal diversa do seu grupo de origem constante da
emissão da Autorização de Fornecimento, a mesma será devolvida.
24.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese,
o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação,
não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
24.4. Antes do pagamento, a Contratante poderá realizar consulta ao Certificado de
Registro Cadastral - CRC e, se necessário, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção
das condições de habilitação da Contratada, podendo o resultado ser impresso,
autenticado e juntado ao processo de pagamento.
24.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
24.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo
artigo 12 da Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações das Leis Complementares n.º
147/2014 e n.º 155/2016, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições
abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a
cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução
Normativa RFB n.° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
24.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante
depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela
Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
24.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
24.8. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
24.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
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moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano,
aplicando-se a seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente
devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:
I=

(6 / 100)
365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a
data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso
24.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei n.º 8.666/1993.
24.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
24.12. As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de 10 (dez)
dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa Municipal e cobradas
judicialmente.
24.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Certificado de Registro
Cadastral - CRC.
24.14. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas
cabíveis.
24.15. A cada recebimento de Nota Fiscal o Município verificará a manutenção dos
requisitos de habilitação para comprovação da regularidade e a manutenção das
condições habilitatórias constantes do instrumento convocatório, bem como a
regularidade perante este Município.
24.16. A Contratada não poderá suspender o fornecimento por motivo relacionado à
pendência de pagamento devido por parte da Contratante, por tratar-se de bens
necessários e de forma iminente.
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25. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
25.1. Os recursos para a aquisição do objeto do presente registro de preços, de acordo
com os quantitativos efetivamente contratados, possuem dotação orçamentária própria e
serão certificados por ocasião de cada contratação.
26. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
26.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.º 10.520, de 2002, do Decreto
Municipal n.º 006/2018, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:
26.2. Não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de empenho, ou não
assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta ou da Ata
de Registro de Preços;
26.2.1. Apresentar documentação falsa;
26.2.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
26.2.3. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
26.2.4. Comportar-se de modo inidôneo;
26.2.5. Cometer fraude fiscal;
26.2.6. Fizer declaração falsa;
26.2.7. Ensejar o retardamento da execução do certame.
26.3. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no
subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:
a. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;
b. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento do
CRC, pelo prazo de até cinco anos;
26.3.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções.
26.4. As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da contratação estão
previstas no Termo de Referência.
26.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei n.º 8.666/1993, e subsidiariamente na Lei n.º 9.784, de
1999.
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26.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
26.7. As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de 05 (cinco)
dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade
competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa do Município e cobradas
judicialmente.
26.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Certificado de Registro
Cadastral - CRC.
26.9. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas
cabíveis.
27. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
27.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do pregão.
27.1.1. A impugnação poderá ser realizada por forma presencial ou pelo correio, sob
petição dirigida ou protocolada ao Departamento de Licitações e Contratos, no
endereço Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Bahia, CEP 47.690-000, nos dias
úteis, no horário das 08hs00min às 12hs00min.
27.1.2. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital
e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da
data de recebimento da impugnação.
27.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame, observando-se as exigências quanto à divulgação das modificações
no Edital.
27.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no
Edital.
27.3.1. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos 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.
27.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos
no certame.
27.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá
ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
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As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas no Diário Oficial do
Município de Coribe e vincularão os participantes e a administração.
28. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
28.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
pregão.
28.1.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até vinte e quatro
horas.
28.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data
para a realização do certame, observando-se as exigências quanto à divulgação das
modificações no Edital.
28.2. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
28.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido,
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
28.4. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da
sessão pública.
28.5. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
28.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
28.6.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica
para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência
de fornecimento em igualdade de condições.
28.7. A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá
revogá-lo em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e
devidamente fundamentado.
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28.8. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
28.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administração.
28.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os
princípios da isonomia e do interesse público.
28.11. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
28.12. Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que
compõem o processo, prevalece a previsão do Edital.
28.13. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no
endereço Rua Bandeirantes, 285, Centro, Coribe, Bahia, CEP 47.690-000, nos dias úteis,
no horário das 08hs00min às 12hs00min.O Município irá fornecer a íntegra do edital e
seus anexos de forma gratuita, bastando apenas o preenchimento do formulário de
Protocolo de Recebimento.
28.14. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n.º 10.520/2002,
do Decreto Municipal n.º 006/2018, da Lei n.º 8.078/1990 - Código de Defesa do
Consumidor, da Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações das Leis Complementares
n.º 147/2014 e n.º 155/2016, e da Lei n.º 8.666/1993, subsidiariamente.
28.15. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Seção Judiciária
de Coribe - Bahia, com exclusão de qualquer outro.

Coribe, Bahia, 15 de fevereiro de 2021.
Murillo Ferreira Viana
Prefeito
Município de Coribe
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Pregão Presencial para registro de preços para futuras e eventuais Contratações de empresa para confecção de uniformes
profissionais para servidores administrativos, hospitalares, esportivos, promocionais, uniforme escolar, mochilas
e acessórios destinados ao Município de Coribe - Bahia.

1 - OBJETO
1.1 - Contratações de empresa para confecção de uniformes profissionais para servidores
administrativos, hospitalares, esportivos, promocionais, uniforme escolar, mochilas e
acessórios destinados ao Município de Coribe - Bahia.
2 - JUSTIFICATIVA
2.1 - A contratação de empresa para fornecimento de uniformes e acessórios para todas as
secretarias municipais destinadas aos servidores públicos, além de uniforme escolar todo
o alunato do município, objetiva primordialmente evitar qualquer uso roupas inadequadas
que indubitavelmente causam transtornos disciplinares e comportamentos indevidos em
todo os ambientes profissionais e escolares, pois contribuem diretamente com uma
perfeita organização dos ambientes e o bom funcionamento de todas as escolas da Rede
Municipal de Ensino de Coribe.
2.2 - A contratação de empresa para fornecimento de uniformes profissionais
administrativos, esportivos, hospitalares, escolares, promocionais e acessórios destinados
as Secretarias Municipais do Município de Coribe, objetiva dentre outras, à padronização
e a identificação dos colaboradores a serviço do Município.
2.3 - As aquisições de uniformes e acessórios personalizados para a Administração
Municipal trata-se de necessidade para o exercício regular das suas funções e serviços o
que os tornam indispensáveis à utilização dos uniformes que objetivam, que destaca,
distingue e identifica os servidores dos diversos setores e bem como o nossos alunos,
proporcionando aos usuários segurança subjetiva, garantia de disponibilidade e acesso aos
beneficiários da saúde pública municipal.
2.4 - Tratam-se de uniformese acessórios profissionais de categorias próprias, com
características particulares, ampliado por valores institucionais, de forma que possa
atender parte do efetivo, em contato direto com a população que depende dos serviços
públicos municipais.
2.5 - A distribuição de uniformes ao alunato irá garantir a identificação dos alunos dentro
das escolas, bem como quando em deslocamento dos mesmos nas vias públicas,
tornando-se uma ferramenta de segurança para os estudantes, para os pais, professores, ou
seja, para a coletividade do município.
2.6 - Os uniformes indubitavelmente irá promover a igualdade nas vestimentas e garantir
condições básicas para os alunos freqüentarem as aulas com mais conforto, o que gera
igualdade entre todos, pois isto diretamente e indiretamente promove o bem estar e a
integração entre todos os alunos.
2.7 - A escola é uma instituição de grande importância para o desenvolvimento
intelectual, emocional e social do público infantil. É na escola que nos preparamos para o
futuro, é onde desenvolvemos o conhecimento necessário para enfrentarmos os primeiros
desafios em sociedade.
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2.8 - Tendo em vista, proporcionar maior integração entre os alunos, o fortalecimento da
cidadania, a garantia da isonomia e facilitar a identificação, garantindo desta forma a
segurança dos mesmos. Há outras razões ulteriores, relacionadas ao seu uso, razões estas
intrínsecas ao papel da escola na sociedade atual.
3-OBRIGAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS
3.1 - Fornecer os uniformes e demais itens sempre que solicitado na quantidade
demandada com o cumprimento com o estabelecido no instrumento convocatório e seus
anexos, fornecendo produtos de primeira qualidade;
3.2 - Não serão aceitos produtos com vícios e defeitos visíveis e não visíveis, tais como:
costuras desalinhadas; pontos mal realizados; botões soltando; bordados, silkscreen ou
impressões desconformes com as logomarcas; produtos manchados; costuras frouxas que
abrem com facilidade; etc., e caso ocorram deverão ser realizados as devidas correções
com todas as expensas do contratado;
3.3 - Antes da entrada em produção a licitante vencedora, deverá encaminhar em até 10
(dez) dias antes de iniciar a produção, 01 (uma) amostra de item a ser fornecidos, para
análise e aprovação da Secretaria Municipal demandante;
3.4 - A empresa licitante vencedora deverá efetuar a troca das peças defeituosas, sem
qualquer custo para a Prefeitura Municipal de Coribe;
3.5 - As cores dos tecidos apresentados nos modelos são meramente ilustrativas, as
mesmas serão escolhidas conforme catalogo de cores do fabricante dos tecidos que serão
utilizados na confecção do material licitado;
3.6 - O fornecedor não deve apresentar catalogo de cores do fabricante, somente com as
cores dos tecidos que o mesmo dispõe em seu estoque, o catalogo deverá ser apresentado
em sua totalidade;
3.7 -Todos os itens que compõem os serviços tecidos, costuras, bordados ou impressões
que serão entregues devem ter o acabamento perfeito, não deverão apresentar
descontinuidades, desvios ou linhas excedentes, e não deverão encolher ou ficar retorcido
após sucessivas lavagens;
3.8 - Cada peça deverá trazer, internamente, etiqueta com as seguintes informações: nome
do fabricante, número (tamanho do manequim). Identificação e recomendação de lavagem
do tecido. As etiquetas devem ser fixadas internamente na costura da gola, sendo estas em
tecido de poliéster/algodão com tinta indelével própria para tecidos;
3.9 - Cada peça deve ser individualmente acondicionada em saco plástico transparente,
contendo no mínimo as seguintes informações: número (tamanho do manequim) e
quantidade do item;
3.10 - Os tamanhos dos uniformes somente serão escolhidos e divididos os quantitativos,
somente após a apresentação de modelos, tendo em vista a não padronização de mercado,
sendo esta variável há cada fornecedor; sendo assim os quantitativos informados em
alguns itens podem variar;
4 – DAS AMOSTRAS
4.1 - Será realizada a exigência de amostras para fins classificatórios no processo
licitatório futuro, como forma eficiente de avaliar a proposta/oferta do licitante. A
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empresa melhor classificada da licitação deverá apresentar amostras, as mesmas deverão
ser entregues no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a sessão de lances, ou convocação no
caso de licitante remanescente.
4.2 - Os critérios para avaliação das amostras: Será observada cor, textura, resistência,
acabamento, tecido, material utilizado, logomarca, confecção dentro do especificado.
4.3 - A entrega das amostras deverão serem entregues ao Pregoeiro e Equipe de Apoio e
serão avaliados pela Secretaria Municipal demandante dos serviços de cada uniforme e
acessórios destinados às suas próprias secretarias.
4.4 - As amostras de cada um dos produtos deverão serem todas perfeitamente
identificadas com etiquetas de identificação da empresa que as enviou.
4.5 - A empresa que não apresentar as amostras ou apresentá-las em desacordo com as
especificações serão desclassificadas.
4.6 - Correrão por conta da licitante vencedora todas as despesas com envio das amostras,
embalagem, seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários,
decorrentes da entrega e da própria aquisição ou confecção dos produtos ora licitados.
4.7 - A aprovação dos modelos será feito em 07 (sete) dias úteis, contados da confirmação
do recebimento dos mesmos, e poderá ser feito por meio e-mail, ofício ou fax, detalhando
as alterações, se houver.
4.8 - Em hipótese nenhuma a licitante vencedora não deverá começar a confecção antes
da aprovação final da Contratante.
4.9 - A Contratante em hipótese nenhuma irá se responsabilizar por qualquer peça(s)
confeccionada(s) sem avaliação e aprovação prévia, ficando a licitante vencedora
obrigada a confeccionar os modelos para aprovação e as peças finais, sob pena de sofrer
as sanções previstas no Edital, seus anexos e na Lei de Licitações.
5 - PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1- O Município de Coribe convocará formalmente a licitante vencedora, para assinar o
Contrato ou receber as Autorizações de Fornecimento, que deverá comparecer dentro do
prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da convocação. A licitante que não
comparecer dentro do prazo que for convocada perderá o direito de contratar com o
Município.
5.2-A prestação dos serviços será efetuada nas quantidades solicitadas por cada Secretaria
Municipal demandante dos serviços, com prazo de atendimento da entrega dos uniformes
em no máximo 15 (quinze) dias úteis contados a partir da aprovação final do uniforme e
seus detalhes, ou contados a partir do recebimento da solicitação de fornecimento ou da
assinatura do instrumento de contrato, se for o caso.
6 - FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1 - A execução dos serviços, não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita
execução do Contrato ou Autorizações de Fornecimento, sendo obrigado a reparar,
corrigir, remover, recosturar, repintar ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte,
cada serviço prestado em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou de materiais empregados.
6.2 - Para a perfeita execução do contrato, a licitante vencedora será responsável por todo
material e pessoal de apoio necessários à execução do objeto deste Termo de Referência,
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a exemplo de: tecidos, linhas, máquinas, fretes, embalagens, tintas, etc., para tanto deverá
utilizar os materiais, equipamentos, ferramentas, hospedagem, alimentação, combustíveis,
utensílios e mão-de-obra dentro dos padrões de qualidade e segurança exigidos pelas
normas vigentes.
6.3 - A empresa licitante vencedora deverá prestar os serviços da melhor forma com
vistas ao sucesso na execução dos serviços de confecções, tendo como obrigação
acessória de buscar na medida do possível fazer previsões com vistas a evitar atrasos ou
imprevistos calculáveis.
6.4 - A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a prestação dos serviços em
desacordo com as especificações técnicas exigidas.
6.5 - A Administração somente aceitará cada serviço demandando em perfeitas condições
de utilização, no prazo e local indicados, em estrita observância das especificações do
edital e da proposta, acompanhado da respectiva notas fiscais, constando detalhadamente,
no que couber, as indicações da numerações, tamanhos, cores, modelo, etc.
7 - DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS/BENS COMUNS
7.1 -Os serviços a serem contratados enquadram-se na classificação de serviços comuns,
nos termos da Lei n.° 10.520/2002 e no que couber subsidiariamente a Lei n.º 8.666/1993
e alterações.
8 - DAS OBRIGAÇÕES BÁSICAS DA CONTRATADA
8.1 -Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais
causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou
representantes, dolosa ou culposamente, ao Município ou a terceiros.
8.2- Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à Administração.
8.3- Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da
Administração, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso.
8.4- Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestação dos serviços.
8.5- Não transferir a terceiros, por qualquer forma, de forma integral as obrigações
assumidas, nem subcontratar quaisquer fornecimentos a que está obrigada, exceto nas
condições autorizadas no Termo de Referência,na minuta de contrato ou na legislação
aplicável à matéria.
8.6- Comunicar à Administração, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) que
antecede a data da entrega dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovação.
8.7 - A empresa contratada deverá informar, registrar, credenciar, pagar ou arcar com
quaisquer demandas legais pertinentes aos órgãos competentes de quaisquer das esferas
de governo, referente a prestação dos serviços objeto da Contratação.
9 - DAS OBRIGAÇÕES BÁSICAS DA CONTRATANTE
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9.1 - Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar e realizar
a prestação dos serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus
Anexos, especialmente do Termo de Referência.
9.2 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
9.3 - Exercer o acompanhamento e a fiscalização sobre a prestação dos serviços e suas
entregas, por servidor especialmente designado por cada Secretaria Municipal
demandante, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
9.4 -Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso
da prestação dos serviços, fixando prazo para a sua imediata correção.
10 - DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS:
10.1 - Os serviços a serem prestados serão os abaixo especificados:
Item

01

02

03

04

05

06

07

08

Especificação dos Serviços
Uniforme técnico de enfermagem, conjunto no tecido 67%
poliéster 33% algodão sarja 2.1 gramatura 165g/m² com
logomarca na frente em silk screen 12cm x 6cm, manga curta
e camisa e calça com elástico; tamanhos a definir PP, P, M,
G e GG.
Uniforme enfermeiro, conjunto no tecido 67% poliéster
33% algodão sarja 2.1 gramatura 165 g/m² logomarca na
frente silcada 12cm x 6cm, calça com elástico e camisa
manga curta; tamanhos a definir PP, P, M, G e GG.
Uniforme auxiliar de serviços gerais, no tecido brim leve
100% algodão sarja 3x1 gramatura 270 g/m² logomarca na
frente em silk screen 12cm x 6cm, camisa manga curta e
calça com elástico; tamanhos a definir PP, P, M, G e GG.
Lençol para maca no tecido percal 100% algodão 180 fios,
logomarca na frente em silk screen 26cm x 12cm; dimensões
2,1m x 1,1m.
Lençol com elástico no tecido percal 100% algodão 180fios,
logomarca na frente em silk screen 26cm x 12cm, mesmo
modelo; dimensões 2,1m x 1,1m.
Lençol sem elástico no tecido percal 100% algodão 180 fios,
logomarca na frente em silk screen 26cm x 12cm, mesmo
modelo; dimensões 2,1m x 1,1m.
Uniforme centro cirúrgico, conjunto verde - calça e camisa,
no tecido brim leve 100% algodão sarja 3x1 gramatura 270
g/m² logomarca na frente em silk screen 12cm x 6cm;
tamanhos a definir M, G e GG.
Uniforme dos médicos, jaleco,no tecido gabardine 100%
poliéster gr 150/m² gola tipo blazer cinto fixo manga longa
com pintura sublimada no bolso esquerdo logomarca na

Unidade

Quant.

unid.

400

unid.

160

unid.

300

unid.

1000

unid.

1000

unid.

1000

unid.

200

unid.

100
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frente em silk screen 12cm x 6cm; tamanhos a definir M e G.
09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Campo cirúrgico fenestrado-duplo no tecido brim leve
100% algodão sarja 3x1 gramatura 270g/m² sem logomarca;
dimensões 1,9m x 1m.
Campo cirúrgico quadrado-duplo no tecido brim leve 100%
algodão sarja 3x1 gramatura 270 g/m² sem logomarca;
dimensões 1,5m x 1,5m.
Campo cirúrgico duplo no tecido brim leve 100% algodão
sarja 3x1 gramatura 270 g/m² sem logomarca; dimensões
1,25m x 1,25m.
Campo cirúrgico retangular-duplo no tecido brim leve
100% algodão sarja 3x1 gramatura 270 g/m², sem logomarca;
dimensões 1,5m x 1m.
Capote para centro cirúrgico no tecido brim leve 100%
algodão sarja 3x1 gramatura 270g/m² logomarca na frente em
silk screen 12cm x 6cm, manga longa com 2 bolsos e punho
na manga; tamanhos a definir G e GG.
Toalha de banho tecido felpudo 100% algodão 70x1x40
com logomarca em silk screen na barra 8cm x 4cm.
Conjunto para paciente (bermuda e camisa) no tecido 67%
poliéster 33% algodão sarja 2.1 gramatura 165g/m² em
silk screen 12cm x6cm, sem bolso; tamanhos a definir M, G
e GG.
Camisola hospitalar no tecido 67% poliéster 33% algodão
sarja 2.1 gramatura 165 g/m² em silk screen 12cm x 6cm;
tamanhos a definir M, G e GG.
Camisa gola polo, manga curta masculina e feminina na
malha pv ant-pilling cores variadas composição 67%
poliéster 33% algodão gola polo em poliéster com frizzo,
logomarcas frente e costa medidas das logos em silk screen
8cm x 4cm frente e 25cm x 12cm costa; tamanhos a definir
P, M, G e GG.
Gandola manga longa, cor azul marinho noite com
fechamento com botão, martingali nos ombros, velcro acima
do bolso direito, dois bolsos frontais superiores com lapela,
bolso esquerdo com abertura para entrada de caneta, costa
lisa sem recortes para aplicação de bordado ou estampa,
fabricado com tecido de alta resistência, rip stop composição:
67% poliéster + 33% algodão fator de proteção solar uv50+-;
tamanhos a definir PP, P, M, G, GG, EG.
Gandola manga curta - cor azul marinho noite com
fechamento com botão, martingali nos ombros, velcro acima
do bolso direito, dois bolsos frontais superiores com lapela,
bolso esquerdo com abertura para entrada de caneta, costa
lisa sem recortes para aplicação de bordado ou estampa,
fabricado com tecido de alta resistência, rip stop composição:
67% poliéster + 33% algodão fator de proteção solar uv50+-;

unid.

250

unid.

250

unid.

250

unid.

250

unid.

100

unid.

500

unid.

600

unid.

600

unid.

3700

unid.

50

unid.

50
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20

21

22

23
24

tamanhos a definir PP, P, M, G, GG, EG.
Calça - cor azul marinho noite, fabricado com tecido de alta
resistência, rip stop composição: 67% poliéster + 33%
algodão fator de proteção solar uv50+-; tamanhos a definir P,
M, G, GG, EG.
Gorro / boné bordado - fabricado com tecido de alta
resistência, rip stop composição: 67% poliéster + 33%
algodão fator de proteção solar uv50+-; tamanhos a definir P,
M e G.
Camisa manga curta - fabricada em malha (PV)
composição 67% e 33% algodão anti pilil, detalhes: 02 (duas)
logomarcas na frente, 02 (duas) nas mangas, 01 (um) nas
costas em silk screen cada frente 8cm x 6cm e costas 12cm x
8cm, tamanhos a definir P, M, G, GG, EG.
Cinto de guarnição - em Nylon com fivela em pvc, diversos
tamanhos a definir.
Cinto interno - confeccionado em Nylon; diversos tamanhos
a definir.

25

Porta tonfa, confeccionado
galvanizado, cor preta.

26

Porta algemas, confeccionado em Nylon com fechamento
em velcro, cor preta.

27

28

29

30

31

32

em

Nylon

com

arame

Coturnos, em semi-couro, hidro fugado com espessura de
2.0mm, cano e lingueta em lona impermeável com reforço
em tiras de Nylon laterais de 50 mm e na parte superior de
25mm possuem zíper embutido nas laterais com fechamento
em ilhoses e válvulas de respiros em latões solados em
borracha legitima cor preto e numeração a definir de 36 a 52.
Uniforme escolar, mochila, confeccionada em tecido 100%
poliéster, cor a definir, tamanho 36cm x 46cm, alça em
cordão 4/2 na cor preta, logomarca em silk screen 12cm x
6cm.
Uniforme escolar, camiseta, confeccionada em tecido pv
antipilling composição 67% poliéster e 33% algodão, cor a
definir, com punho na gola e nas mangas; logomarca em silk
screen frente 8cm x 8cm e costas 16cm x 14cm.
Uniforme escolar, short masculino, confeccionada em
malha helanca colegial, 100% composição 100% poliéster,
cor a definir, com elástico de 3,5cm na cintura, logomarca
em silk screen frente 8cm x 6cm.
Uniforme escolar, saia feminina, confeccionada em malha
helanca colegial, 100% composição 100% poliéster, cor a
definir, com elástico de 3,5cm na cintura, logomarca em silk
screen frente 8cm x 6cm.
Jogo de Camisa e Calção, futebol de campo, contendo 22
(vinte e duas) unidades, em malha confeccionada em
multifilamento de poliéster em acabamento em DRY,

unid.

300

unid.

30

unid.

700

unid.

30

unid.

30

unid.

30

unid.

30

unid.

50

unid.

6000

unid.

6000

unid.

6000

unid.

6000

kit

50
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33

composição 100% poliéster acabamento em DRY com
amaciante para hidrofilidade, título do fio multifilamento
75/35, poliéster e gramatura em 130gr/m². Numeradas de 01
a 22. Numeração das camisas deverá aparecer tanto na frente
(tamanho reduzido) quanto atrás (tamanho padrão) de
uniforme. Tamanhos adultos P, M, G ou GG, quantidade será
conforme cada pedido.
Jogo de Uniforme Masculino, futsal, jogo de camisa e
calção, com 16 (dezesseis) unidades, malha confeccionada
em multifilamento de poliéster com acabamento DRY,
composição 100% poliéster, acabamento em DRY com
amaciante para hidrofilidade, título do fio multifilamento
75/36, 100% poliéster e gramatura em 130gr/m²; Cores
conforme cada pedido. Numeradas de 01 a 16. Numeração
das camisas deverá aparecer tanto na frente (tamanho
reduzido) quanto atrás (tamanho padrão) de uniforme.
Tamanhos adultos P, M, G ou GG, quantidade será conforme
cada pedido.

kit

50

10.1 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação
específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do
Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
10.2 Os bens objeto da aquisição estão dentro da padronização seguida pelo órgão,
conforme especificações técnicas e requisitos de desempenho constantes do Catálogo
Unificado de Materiais de Coribe.
10.2.1 Em caso de divergência entre as descrições e especificações constantes do
CAUC e do presente Termo de Referência, prevalecem estas últimas.
10.3 Os uniformes deverão ter deverão atender plenamente as exigências contidas no
edital, considerando principalmente porque no recebimento do produto deverá ser
atendido o prazo constante no Termo de Referência e se no item mesmo for omisso,
será observado o percentual estipulado neste item.
11 CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
11.1Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos
termos da Lei n° 10.520/2002 e do Decreto Municipal n.°006/2018.
12 MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO
12.1 O fornecimento será efetuado de acordo com a necessidade do órgão, com prazo de
entrega não superior a 15 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota
de Empenho, assinatura do instrumento de contrato ou da Autorização de
Fornecimento - AutF, se for o caso.
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12.2Os bens deverão ser entregues no Almoxarifado do Município, ou em local diverso
que esteja previamente previsto na Autorização de Fornecimento - AutF, no horário
das 08hs00min as 12hs00min e das 14h00min as 17hs00 horas.
12.3O fornecimento dos produtos, cujos preços serão registrados através da Ata de
Registro de Preços, deverão ser solicitados mediante a apresentação da Autorização
de Fornecimento - AutFcorrespondente.
12.3.1 Cada Autorização de Fornecimento - AutF conterá, sucintamente:
a) Autorização de Fornecimento n.º XXX/2022;
b) Ata de Registro de Preços n.º XXX/2022- Pregão Presencial n.º XXX/2022;
c) Razão Social do Fornecedor, n.º do CNPJ, Endereço, Telefone e e-mail;
d) Número do Lote ou do Item;
e) Descrição do produto;
f) Quantidade solicitada; e
g) Valor registrado e valor total.
12.4A nota de empenho ou a Autorização de Fornecimento - AutF poderão ser
transmitidas à fornecedora por meio de fax ou meio eletrônico, poderá ser emitida
mais de uma Autorização de Fornecimento - AutF por mês.
12.5Os produtos deverão ser adequadamente acondicionados, de forma a permitir a
completa segurança durante o transporte. Os volumes contendo os produtos poderão
estar ainda, identificados externamente com os dados do destinatário constantes da
nota fiscal e o endereço de entrega.
12.6A empresa fornecedora ficará obrigada a atender todas as Autorizações de
Fornecimento - AutF emitidas durante a vigência da Ata de Registro de Preços,
mesmo se a entrega delas decorrente for prevista para data posterior ao seu
vencimento.
13 AVALIAÇÃO DO CUSTO
13.1O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo
administrativo, elaborado com base em orçamentos provenientes de pesquisas de
mercado, mediante consulta aos preços praticados em atas de registro de preços de
órgãos públicos e em verificação aos preços já praticados no Município.
14 RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
14.1Os uniformes serão recebidos:
a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade
com as especificações constantes do Edital e da proposta.
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b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações
constantes do Edital e da proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará até 07
(sete) dias do recebimento provisório.
14.1.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se
o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
14.2A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo
com as especificações técnicas exigidas.
15 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
15.1A Contratada obriga-se a:
15.1.1 Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados
pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da
proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as
indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;
15.1.1.1
Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do
manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de
assistência técnica autorizada;
15.1.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com
os artigos 12, 13, 18 e 26 do Código de Defesa do Consumidor - Lei n.º 8.078,
de 1990;
15.1.2.1
O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a
critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou
reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, o
produto com avarias ou defeitos;
15.1.3 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao
objeto da presente licitação;
15.1.4 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento
do prazo previsto, com a devida comprovação;
15.1.5 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
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15.1.6 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está
obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na
minuta de contrato;
15.1.7 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir
a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre;
15.1.8 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de
pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a
incidir na execução do contrato.
16 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
16.1A Contratante obriga-se a:
16.1.1 Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
16.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para
fins de aceitação e recebimento definitivos;
16.1.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através
de servidor especialmente designado;
16.1.4 Efetuar o pagamento no prazo previsto.
17 MEDIDAS ACAUTELADORAS
17.1Consoante o artigo 45 da Lei n.º 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá,
sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências
acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como
forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
18 CONTROLE DA EXECUÇÃO
18.1A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração,
ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato,
e de tudo dará ciência à Administração.
18.1.1 O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução do contrato.
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18.2A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em coresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei n.º 8.666, de 1993.
18.3O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis.
19 DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
19.1Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.º 8.666, de 1993, da Lei n.º
10.520 de 2002, dos Decretos Municipais n.º 006/2018 e do n.º 011/2011, a
Contratada que, no decorrer da contratação:
19.1.1 Inexecutar total ou parcialmente o contrato;
19.1.2 Apresentar documentação falsa;
19.1.3 Comportar-se de modo inidôneo;
19.1.4 Cometer fraude fiscal;
19.1.5 Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de
Preços ou no Contrato.
19.2A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;
b. Multa:
b.1. Moratória de até 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias;
b.2. Compensatória de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser
cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades
não supere o valor total do contrato.
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c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Coribe,
pelo prazo de até dois anos;
c.1. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento
contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja
esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer
87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n° 205/2011/DECOR/CGU/AGU
Acórdãos n° 2.218/2011 e n° 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU.

de
na
n°
e

d. Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento no
CRC pelo prazo de até cinco anos;
e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
19.2.1 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções.
19.3Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de
contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas
ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:
19.3.1 tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de tributos;
19.3.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
19.3.3 demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
19.4A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei n.º 8.666, de 1993.
19.5A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
19.6As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados
judicialmente.
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19.6.1 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo
de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela
autoridade competente.
19.7As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Certificado de Registro
Cadastral - CRC.
19.8As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
19.9As infrações e sanções relativas a atos praticados no decorrer da licitação estão
previstas no Edital.
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ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Pregão Presencial para registro de preços para futuras e eventuais Contratações de empresa para confecção de uniformes
profissionais para servidores administrativos, hospitalares, esportivos, promocionais, uniforme escolar, mochilas
e acessórios destinados ao Município de Coribe - Bahia.

A
Prefeitura Municipal de Coribe
Equipe de Pregão Presencial

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2022
Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa proposta de preços relativa ao objeto
desta licitação, bem como as informações, condições da proposta e declarações exigidas no
Edital do Pregão Presencial em epígrafe.
1. Identificação do Licitante:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Razão Social:
CNPJ n.º:
Inscrição Estadual:
Endereço completo:
Telefone, fax, e-mail:
Banco, Agência e n.º da conta corrente:

2. Condições Gerais da Proposta:
a. a presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias contados da data de sua apresentação;
b. o valor do preço unitário e o valor total estão detalhados nesta proposta de preço, nos
quais estão Incluídas todas as despesas diretas e indiretas, além de sua remuneração,
inclusive impostos, taxas de qualquer natureza, contribuições, alvarás, mão de obra,
salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, embalagens, transportes,
seguros, peças de reposição, materiais/serviços utilizados na manutenção e quaisquer
outras despesas necessárias que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta
licitação para o cumprimento das obrigações decorrentes do contrato.
3. Pelo presente Termo declaramos e garantimos que:
a. examinamos cuidadosamente todo o Edital e Anexos e aceitamos todas as condições nele
estipuladas e que, ao assinarmos este Termo, renunciamos ao direito de alegar
discrepância de entendimento com relação ao Edital;
b. cumprimos plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, contida
na Lei n.º 9.854, de 27/10/1999 e na Constituição Federal de 1988;
c. em nossa proposta estão incluídas todas as despesas referentes à execução do objeto
licitado, bem como todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outras
despesas que incidam ou venham incidir sobre o referido objeto;
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d. informaremos a existência de fato superveniente impeditivo de nossa habilitação, caso
venha a ocorrer.
4. Condições de Pagamento:

a. O prazo para pagamento será efetuado em 10 (dez) dias úteis contados a partir da entrega
do material, e somente após a devida conferência e liberação do órgão solicitante.
5. Proposta de Preços

******Observação: Cabe aqui na proposta de preços, o licitante transcrever os lotes da planilha
constante do Termo de Referência, com um ou mais lotes ao qual deseja realizar proposta, não é
necessário colocar lotes que não irá concorrer.
Item

Descrição dos serviços

Marca

Unid.

Quant.

01

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

XX

XX

02

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

XX

XX

03

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

XX

XX

04

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

XX

XX

.....

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

XX

XX

Valor
Unitário

Valor
Total

.....
Valor Global
XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2022.

______________________________________
Assinatura do Representante Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa
CNPJ n.º........................................
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ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa.
ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA FATO SUPERVENIENTE

Pregão Presencial para registro de preços para futuras e eventuais Contratações de empresa para confecção de uniformes
profissionais para servidores administrativos, hospitalares, esportivos, promocionais, uniforme escolar, mochilas
e acessórios destinados ao Município de Coribe - Bahia.

A
Prefeitura Municipal de Coribe
Equipe de Pregão Presencial
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2022

DECLARAÇÃO

A empresa ...................................., inscrita no CNPJ n.º ..................., DECLARA, em
atendimento ao previsto no edital de PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2022, no art. 32, §
2º, da Lei n.º 8.666/93, e no item 7.1., inciso IV, da Instrução Normativa MARE n.º
05/1995, a inexistência de fato superveniente impeditivo da sua habilitação.

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2022.

______________________________________
Assinatura do Representante Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa
CNPJ n.º........................................
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ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa.
ANEXO IV

MODELO DECLARAÇÃO PROIBIÇÃO DO TRABALHO MENOR

Pregão Presencial para registro de preços para futuras e eventuais Contratações de empresa para confecção de uniformes
profissionais para servidores administrativos, hospitalares, esportivos, promocionais, uniforme escolar, mochilas
e acessórios destinados ao Município de Coribe - Bahia.

DECLARAÇÃO DE PROIBIÇÃO DO TRABALHO MENOR
Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei n.º 9.854/99)

A
Prefeitura Municipal de Coribe
Equipe de Pregão Presencial
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2022

A empresa........................................................................................, inscrita no CNPJ
n.º..........................,

por

intermédio

de

seu

representante

legal

o(a)

Sr(a)

...................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º ...................... e do CPF n.º
................................., DECLARA,para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999,
regulamentada pelo Decreto n.º 4.358, de 05 de setembro de 2002, que não emprega menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (

).

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2022.

______________________________________
Assinatura do Representante Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa
CNPJ n.º........................................
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ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa.
ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO - MICRO EMPRESA OU EPP

Pregão Presencial para registro de preços para futuras e eventuais Contratações de empresa para confecção de uniformes
profissionais para servidores administrativos, hospitalares, esportivos, promocionais, uniforme escolar, mochilas
e acessórios destinados ao Município de Coribe - Bahia.

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA PEQUENO PORTE
Modelo de declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte.

A
Prefeitura Municipal de Coribe
Equipe de Pregão Presencial
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2022
(razão social da empresa)................................... inscrita no CNPJ n.º....................................,
por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ......................................., portador(a)
da Carteira de Identidade n.º ......................... e do CPF n.º............................., DECLARA,
para fins do disposto no Edital da PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2022, sob as sanções
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é
considerada:
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de
14/12/2006;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do Artigo 3º da Lei
Complementar n.º 123, de 14/12/2006.
( )MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, conforme §1º do art. 18-A da Lei
Complementar n.º 123, de 14/12/2006.
Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por quaisquer das hipóteses descritas
no § 4º, do art. 3º, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.
XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2022.

______________________________________
Assinatura do Representante Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa
CNPJ n.º........................................
Obs.: 1) Assinalar com um “X” a condição da empresa.
ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa.
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO - REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Pregão Presencial para registro de preços para futuras e eventuais Contratações de empresa para confecção de uniformes
profissionais para servidores administrativos, hospitalares, esportivos, promocionais, uniforme escolar, mochilas
e acessórios destinados ao Município de Coribe - Bahia.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A
Prefeitura Municipal de Coribe
Equipe de Pregão Presencial
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2022

(razão social da empresa)................................... inscrita no CNPJ n.º....................................,
por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ......................................., portador(a)
da Carteira de Identidade n.º ......................... e do CPF n.º............................., DECLARA,
para fins do disposto no Edital da PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2022, sob as penas da
lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que os envelopes n.º 1 e 2 contêm
a indicação do objeto, o preço oferecido e a documentação de habilitação, respectivamente.
XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2022.

______________________________________
Assinatura do Representante Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa
CNPJ n.º........................................

ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa.
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO - ELABORAÇÃO INDEPENDENTE

Pregão Presencial para registro de preços para futuras e eventuais Contratações de empresa para confecção de uniformes
profissionais para servidores administrativos, hospitalares, esportivos, promocionais, uniforme escolar, mochilas
e acessórios destinados ao Município de Coribe - Bahia.

Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a Instrução Normativa n.º 2, de
16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA
A
Prefeitura Municipal de Coribe
Equipe de Pregão Presencial
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2022
(Identificação completa do representante da licitante), como representante
devidamente constituído de (Identificação completa da empresa licitante) doravante
denominado (Licitante), para fins do disposto no edital do PREGÃO PRESENCIAL N.º
007/2022, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro,
que:
(a) a proposta apresentada para participar do PREGÃO PRESENCIAL N.º
007/2022foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2022,
por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÃO
PRESENCIAL N.º 007/2022não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro
participante potencial ou de fato PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2022, 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 PRESENCIAL N.º
007/2022quanto a participar ou não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO
PRESENCIAL N.º 007/2022não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO
PRESENCIAL N.º 007/2022antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
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(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO
PRESENCIAL N.º 007/2022não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Coribe
antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém
plenos poderes e informações para firmá-la.
XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2022.

______________________________________
Assinatura do Representante Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa
CNPJ n.º........................................

ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa.
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ANEXO VIII

MODELO DECLARAÇÃO - PROCURAÇÃO PRÁTICA DE ATOS

Pregão Presencial para registro de preços para futuras e eventuais Contratações de empresa para confecção de uniformes
profissionais para servidores administrativos, hospitalares, esportivos, promocionais, uniforme escolar, mochilas
e acessórios destinados ao Município de Coribe - Bahia.

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA PRÁTICA DE ATOS
CONCERNENTES AO CERTAME
A
Prefeitura Municipal de Coribe
Equipe de Pregão Presencial
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2022

CREDENCIAL

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a)
...................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do
Registro de Identidade n.º .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro
de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o n.º ....., residente à rua
..................................................., n.º ........ como nosso mandatário, a quem outorgamos
amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado
acima, conferindo-lhe poderes para:
(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles,
contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar
compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes
ao certame etc).
XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2022.
______________________________________
Assinatura do Representante Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa
CNPJ n.º........................................
ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa.
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ANEXO IX

DECLARAÇÃO -TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

Pregão Presencial para registro de preços para futuras e eventuais Contratações de empresa para confecção de uniformes
profissionais para servidores administrativos, hospitalares, esportivos, promocionais, uniforme escolar, mochilas
e acessórios destinados ao Município de Coribe - Bahia.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE

A
Prefeitura Municipal de Coribe
Pregoeiro e Equipe de Apoio
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2022
A empresa _________________________________, pessoa jurídica de direito privado, com
sede a _______________________________, bairro _____________, na cidade de
__________________, Estado de ___________________, devidamente inscrita no CNPJ
sob nº _______________________, inscrição estadual nº ________________________,
neste ato representado por seu representante legal, ____________________, nacionalidade,
estado civil, profissão, portador da Cédula de Identidade nº ________________, e inscrito
no
CPF
nº
___________________,
residente
e
domiciliado
a
_________________________,
bairro,
__________________,
na
cidade
de
___________________, Estado de ______________________, através da presente
declaração, DECLARO que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados
executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do
art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 1988.
E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.
XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2022.

______________________________________
Assinatura do Representante Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa
CNPJ n.º........................................

ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa.
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ANEXO X

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Presencial para registro de preços para futuras e eventuais Contratações de empresa para confecção de uniformes
profissionais para servidores administrativos, hospitalares, esportivos, promocionais, uniforme escolar, mochilas
e acessórios destinados ao Município de Coribe - Bahia.

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

N.º XXX/2022

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/2022
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 005/2022
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos XX dias do mês de XXXX de XXXX, o MUNICÍPIO DE CORIBE, Estado da Bahia,
por intermédio da Prefeitura Municipal de Coribe, com sede na Rua Bandeirantes, 285,
Centro, Coribe, Estado da Bahia, CEP 47.690-000, inscrito no CNPJ sob o n.º
13.912.084/0001-81, neste ato representado pelo Senhor Murillo Ferreira Viana,
XXXXXXX, XXXXXXX, portador do RG n.º XXXXXXXX SSP/XX e CPF n.º
XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado na XXXXX XXXXXX XXXX, XX,
XXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX, CEP XX.XXX-XXX, legalmente investido e no
exercício pleno do mandato de Prefeito, doravante denominado CONTRATANTE.
Nos termos da Lei n.º 10.520, de 2002, da Lei n.º 8.078, de 1990 - Código de
Defesa do Consumidor; dos Decretos Municipais n.º 006/2018 e 011/2011; aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei n.º 8.666/1993, e as demais normas legais correlatas;
Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial
para Registro de Preços n.º xxxx/2022, conforme Ata homologada pelo Prefeito Municipal
em ___/___/222;
Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual aquisição dos itens/lotes
a seguir elencados, conforme especificações do Termo de Referência, que passa a fazer parte
integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa XXXX, inscrita no
CNPJ sob o n.ºXXX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede na XXXXXXXXXXXXXXXXXX,
CEP XX.XXX-XXX, no Município de XXXX, neste ato representada pelo(a) Sr(a). XXXX,
portador(a) da Cédula de Identidade n.ºXXXXXXX e CPF n.ºXXX.XXX.XXX-XX, cuja
proposta foi classificada em XX lugar no certame.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto desta Ata é o registro de preços para futuras e eventuais Contratações de
empresa para confecção de uniformes profissionais para servidores administrativos,
hospitalares, esportivos, promocionais, uniforme escolar, mochilas e acessórios
destinados ao Município de Coribe - Bahia, conforme especificações do Termo de
Referência e quantidades estabelecidas abaixo:
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Item

01
02
03
04
.....

Descrição dos serviços

Marca

Unid.

Quant.

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX

Valor
Unitário

Valor
Total

.....
Valor Total
1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica
para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência
de fornecimento em igualdade de condições.
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Finanças.
2.2. São participantes os seguintes órgãos:
2.2.1. Secretaria Municipal de Administração e Planejamento;
2.2.2. Secretaria Municipal de Assistência Social;
2.2.3. Secretaria Municipal de Infraestrutura;
2.2.4. Secretaria Municipal de Agricultura, irrigação e Meio Ambiente;
2.2.5. Secretaria Municipal de Educação;
2.2.6. Fundo Municipal de Cultura de Coribe;
2.2.7. Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude; e
2.2.8. Fundo Municipal de Saúde;
2.3. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal n.º 006/2018, e na
Lei n.º 8.666 de 1993.
2.3.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento,
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
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2.3.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados
na Ata de Registro de Preços.
2.3.3. Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente a
responsabilidade pela imposição de penalidade ao fornecedor faltoso, comunicando o
fato ao órgão gerenciador.
2.4. Todo órgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve assegurar-se que a
contratação atende a seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, conforme
artigo 5° do Decreto Municipal n.° 006/2018.
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de
sua assinatura.
3.1.1. É admitida a prorrogação excepcional da vigência da Ata nos termos do artigo
12º do Decreto Municipal n.º 006/2018, desde que o prazo total de vigência,
computada a prorrogação, não ultrapasse 01 (um) ano.
4. CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições
contidas no artigo 65 da Lei n.º 8.666/1993.
4.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,
cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores.
4.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
4.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado;
4.3.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
4.3.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
4.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o
órgão gerenciador poderá:
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4.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
4.4.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
4.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
4.6. Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da
Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.
5. CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
5.1. O fornecedor terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo
administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:
5.1.1. Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
5.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não
assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa
aceitável;
5.1.3. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado;
5.1.4. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
5.1.5. Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro
de Preços.
5.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência
de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente
de caso fortuito ou de força maior.
5.3. Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento
do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.
6. CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
6.1. A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão,
será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho
de despesa, autorização de compra ou outro instrumento similar, conforme disposto no
artigo 62 da Lei n.º 8.666/1993, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto
Municipal n.º 006/2018.
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6.1.1. As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo ao Edital
e da Ata de Registro de Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação
específica, no respectivo pedido de contratação.
6.1.2. O órgão deverá assegurar-se de que o preço registrado na Ata permanece
vantajoso, mediante realização de pesquisa de mercado prévia à contratação (inciso I,
artigo 9° do Decreto n.° 006/2018).
6.2. O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada
contratação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetuar a retirada da Nota de Empenho
ouinstrumento equivalente, ou assinar o Contrato, se for o caso, sob pena de decair do
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro
de Preços.
6.2.1. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada
do fornecedor e aceita pela Administração.
6.3. Antes da assinatura do Contrato ou da emissão da Nota de Empenho, a Contratante
realizará consulta ao Certificado de Registro Cadastral - CRC, para identificar possível
proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de
habilitação, cujos resultados poderão ser anexados aos autos do processo.
6.4. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
6.4.1. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).
6.5. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
6.5.1. É vedada a subcontratação parcial, exceto nas condições autorizadas no Termo
de Referência ou na minuta de contrato.
6.6. A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
6.7. Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante
da Contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as
deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução
contratual, de tudo dando ciência à Administração.
7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
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7.1. Cada contrato firmado com a fornecedora terá vigência de acordo com as disposições
definidas na minuta de contrato, Autorização de Fornecimento ou instrumento
equivalente, ou, na omissão deste, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data da
assinatura ou retirada do instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei n.º 8.666/1993.
7.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas
referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para
fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU n.º39, de
13/12/2011.
8. CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO
8.1. Durante a vigência de cada contratação, os preços são fixos e irreajustáveis.
9. CLÁUSULA NONA -OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. A Contratada obriga-se a:
9.1.1. Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados
pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta,
acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da
marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;
9.1.1.1. Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual
do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência
técnica autorizada;
9.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com
os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078, de
1990);
9.1.2.1. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas
expensas, no prazo máximo fixado no Termo de Referência,o produto com avarias
ou defeitos;
9.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao
objeto da presente licitação;
9.1.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;
9.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
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9.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
9.1.7. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;
9.1.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal,
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução
do contrato.
9.2. A Contratante obriga-se a:
9.2.1. Receber provisoriamente o material, disponibilizando local, data e horário;
9.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitação e recebimento definitivos;
9.2.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através
de servidor especialmente designado;
9.2.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO
DO OBJETO
10.1. Os bens serão recebidos:
a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade
com as especificações constantes do Edital e da proposta.
b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações
constantes do Edital e da proposta, e sua conseqüente aceitação, que se dará no
prazo máximo fixado no Termo de Referência.
10.1.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
10.2. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo
com as especificações técnicas exigidas.
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10.3. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
poderá ser confiado a uma comissão de, no mínimo, 03 (três) membros, designados pela
autoridade competente.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO
11.1. O prazo para pagamento será de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do início do
mês subseqüente ao vencido, após a devida conferência e liberação do órgão solicitante
e/ou fiscalizador.
11.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o
montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) poderá ser efetuados no prazo de até 05
(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos
do art. 5º, §3º da Lei n.º 8.666 de 1993.
11.2. O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.
11.2.1. O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações
assumidas.
11.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese,
o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação,
não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
11.4. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta Certificado de Registro
Cadastral - CRC e, se necessário, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das
condições de habilitação da Contratada, podendo o resultado ser impresso, autenticado e
juntado ao processo de pagamento.
11.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
11.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo
artigo 12 da Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações das Leis Complementares n.º
147/2014 e n.º 155/2016, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições
abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a
cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6° da Instrução
Normativa RFB n.º 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
11.6. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante
depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela
Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
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11.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
11.8. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
11.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano,
aplicando-se a seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente
devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:
I=

(6 / 100)
365

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a
data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CONTROLE EXECUÇÃO CONTRATO
12.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração,
ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de
tudo dará ciência à Administração.
12.1.1. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o
acompanhamento e controle da execução do contrato.
12.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n.º
8.666/1993.
12.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à
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regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para as providências cabíveis.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS
13.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n.º 10.520 de 2002 e do Decreto
Municipal n.º 006/2018, a licitante/Adjudicatária que, no decorrer da licitação:
13.1.1. Não assinar a Ata de Registro de Preços, não retirar a nota de empenho, ou não
assinar o contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta ou da
Ata de Registro de Preços;
13.1.2. Apresentar documentação falsa;
13.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
13.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
13.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;
13.1.6. Cometer fraude fiscal;
13.1.7. Fizer declaração falsa;
13.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame.
13.2. A licitante/Adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas no
subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:
a. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;
b. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento do
CRC, pelo prazo de até cinco anos;
13.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções.
13.3. Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei n.º 8.666/1993, da Lei n.º
10.520, de 2002, dos Decretos Municipais n.º 006/2018 e 011/2011, a Contratada que, no
decorrer da contratação:
13.3.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato;
13.3.2. Apresentar documentação falsa;
13.3.3. Comportar-se de modo inidôneo;
13.3.4. Cometer fraude fiscal;
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13.3.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital, na Ata de Registro de
Preços ou no instrumento de contrato.
13.4. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;
b. Multa:
b.1. Moratória de até10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias;
b.2. Compensatória de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser
cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades
não supere o valor total do contrato.
c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Coribe,
pelo prazo de até dois anos;
c.1. Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de
contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na
esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, conforme Parecer
n.º87/2011/DECOR/CGU/AGU e Nota n.º 205/2011/DECOR/CGU/AGU e
Acórdãos n.º 2.218/2011 e n.º 3.757/2011, da 1ª Câmara do TCU.
d. Impedimento de licitar e contratar com o Município
descredenciamento no CRC pelo prazo de até cinco anos;

de

Coribee

e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados;
13.4.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sanções.
13.5. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de
contratar com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem
anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta
licitação:
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13.5.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de tributos;
13.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
13.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em
virtude de atos ilícitos praticados.
13.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o
procedimento previsto na Lei n.º 8.666/1993.
13.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
13.8. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia,
ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados
judicialmente.
13.8.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo
de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela
autoridade competente.
13.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CMF - Cadastro de
Fornecedores de Coribe.
13.10. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas
cabíveis.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1. Será anexada a esta Ata cópia do Termo de Referência.
14.2. Integram esta Ata, independentemente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão
Presencial para Registro de Preços n.º021/2017 e a proposta da empresa.
14.3. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n.º 10.520, de
2002,dos Decretos Municipais n.º 006/2018 e 011/2011, da Lei n.º 8.078/1990 - Código
de Defesa do Consumidor, da Lei Complementar n.º 123/2006 e alterações das Leis
Complementares n.º 147/2014 e n.º 155/2016, e subsidiariamente da Lei n.º 8.666 de
1993 e alterações.
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14.4. O foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será o do Município de
Coribe - Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Município de Coribe, Bahia, XX de XXXXXXXXXXX de 2022.

Murillo Ferreira Viana
Prefeito Municipal
Município de Coribe
CNPJ n.º 13.912.084/0001-81
CONTRATANTE

Nome do Representante
Cargo na Empresa
Empresa Contratada
CNPJ n.º XX.XXX.XXX/XXXX-XX
CONTRATADA
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ANEXO XI

FOLHA DADOS PARA CONTRATO OU ASSINATURA DA ATA

Pregão Presencial para registro de preços para futuras e eventuais Contratações de empresa para confecção de uniformes
profissionais para servidores administrativos, hospitalares, esportivos, promocionais, uniforme escolar, mochilas
e acessórios destinados ao Município de Coribe - Bahia.

Folha de Dados
Dados da Empresa
Razão Social:
CNPJ:

Inscrição Estadual:

Endereço:
Bairro:

Cidade:

CEP:

Telefone(s):

Fax:

Dados da Pessoa que assinará o contrato
Nome Completo:
Endereço Residencial:
Cidade:

CEP:

Cargo:
RG N.º

CPF N.º:

Contato na empresa
Nome Completo:
Cargo:
Telefone(s):

Fax: (

)

E-mail:
Obs.:Caso a representação seja por procurador, juntar o instrumento de mandato específico para assinatura do
contrato.

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2022.
______________________________________
Assinatura do Representante Legal

Nome Completo
Cargo na Empresa / Representante
Razão Social da Empresa
CNPJ n.º........................................
Observação: Solicitamos a gentileza de preencher este formulário, e entregá-lo juntamente com os envelopes da presente
licitação. Caso essa empresa seja vencedora, estes dados facilitarão a elaboração e assinatura do contrato ou da ata de
registro de preços referente a este procedimento licitatório. A não apresentação dessa folha não implicará a inabilitação
da Proponente.
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