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I. REGÊNCIA LEGAL: 

Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Lei Federal nºs 10.520/2002, Decreto nº 10.024, de 20 

de setembro de 2019, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações e no que couberem, as disposições da Lei 

Federal nº 8.666/1993 e suas alterações. 

II. ÓRGÃO INTERESSADO/ SETOR: 

 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES 

 

III. MODALIDADE 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2022 

 IV. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO: 

046/2022 

V. TIPO DE LICITAÇÃO: 

MENOR PREÇO 

VI. FORMA DE FORNECIMENTO: 

ENTREGA IMEDIATA 

VII. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

MENOR PREÇO POR ITEM 

VIII. OBJETO: 
Seleção da proposta mais vantajosa, para AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVENIO Nº 164/2022 FIRMADO ENTRE A SECRETÁRIA 
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES.  

IX. SITE, DATA E HORÁRIO (BRASÍLIA-DF) PARA RECEBIMENTO DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: 

Endereço eletrônico: O Pregão será realizado em sessão pública on line por meio de recursos de tecnologia da 
informação – INTERNET, através do site www.licitacoes-e.com.br mediante a inserção e monitoramento de    dados 
gerados ou transferidos para o aplicativo “licitações-e”, constante da página eletrônica do Banco do Brasil.  
 
INÍCIO DE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 21/11/2022 08:00h  
LIMITE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 30/11/2022 até às 09:00h  
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 30/08/2022 às 09:00h  
DATA E A HORA DA DISPUTA: 30/08/2022 às 09:45h  
Será sempre considerado o horário de Brasília (DF) para todas as indicações de tempo constantes neste edital. 

MODO DE DISPUTA: 

ABERTO 

    

XI. \Numero da 

Licitação: 

974326 

XII – Conduçaõ do Pregão Eletroônico: 

A licitação será consduzida pelo pregoeiro official o Sr. Amaury Alves Batista Junior e equipe 

de apoio designados pelo decreto GP nº. 222/2022 de 10 de janeiro de 2022 publicada no Diário 

Oficial do Município 

XIII. LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL: 

Poderão ser obtidas maiores informações sobre este Edital, com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, na sede da 

Prefeitura Municipal de Souto Soares, na Av. Jose Sampaio, nº 08, Centro, Souto Soares - BA, CEP 46.990-000, das 

08:00 às 12:00 horas, pelo Telefone (75) 3339-2150/2128 ou por e-mail licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br; bem 

como por consulta ao Diário Oficial do Município e no site oficial da Prefeitura (https://www.soutosoares.ba.gov.br) 

 

A Homologação deste Pregão será divulgada no Diário Oficial do Município de Souto Soares site: 

https://www.soutosoares.ba.gov.br, nos Atos Oficias – Edições do Diário oficial, na Homologação supracitada a 

empresa vencedora será convocada para a formalização da assinatura do instrumento contratual. 

 

 

http://www.licitacoes-e.com.br/
https://www.soutosoares.ba.gov.br/
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I - OBJETO 
1.1. Seleção da proposta mais vantajosa, para AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVENIO Nº 164/2022 FIRMADO ENTRE A SECRETÁRIA ESTADUAL DE 
EDUCAÇÃO E FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES. 
1.2.  Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Sistema Eletrônico de Licitações do Banco do Brasil 

e as especificações técnicas constantes no Modelo de Proposta de Preço - Anexo II, o licitante deverá obedecer a este último. 

II - PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
2.1. poderão participar da licitação as empresas interessadas pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação 
e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema eletrônico provido pelo Banco do Brasil S/A, por meio do sítio 
www.licitacoes- e.com. br. 
2.2. Em relação aos Itens 2, 5, 9, 10, 11, 12 a participação é exclusiva a microempresas, empresas de pequeno porte e 
equiparadas. 
2.2.1. Quando for o caso, a comprovação da condição de microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada deverá 
ser apresentada na forma do Anexo VI – Exigências para Habilitação. 
2.3. Em relação aos Itens 1, 3, 4, 6, 7, 8 a participação será ampla. 
2.3.1. Para o(s) lote(s) de participação ampla, logo após a fase de lances, se a proposta melhor classificada não tiver sido 
ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada e houver proposta apresentada por microempresa 
ou empresa de pequeno porte ou equiparada igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta. 
2.4. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que 

está ciente e concorda com as condições previstas neste edital e seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação definidos no item “HABILITAÇÃO”. 

2.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas 

neste edital. 

2.6. Não poderão participar deste Pregão: 

2.7. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão. 

2.8. Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país; 

2.9. Empresas impedidas de licitar ou contratar com o Município (art. 7º da Lei nº 10.520/02) ou suspensas temporariamente de 

participar de licitação ou impedidas de contratar com a Administração Pública (Art. 87, III, da Lei nº 8.666/93); 

2.10. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

2.11. Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação judicial ou extrajudicial; 

2.12. Empresas de que sejam proprietários, controladores ou diretores Vereadores (cfr. art. 54, II da Constituição); 

2.13. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade 

Administrativa). 

2.14. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93. 

2.15. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante. 

 
III – TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS 

3.1 Na participação de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparados, será observado o disposto na Lei 

Complementar nº 123/06, notadamente os seus arts. 42 a 49. 

3.2 O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional 

da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/06. 

3.3 Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e não possuírem quaisquer 

dos impedimentos do § 4º do artigo citado, deverão apresentar declaração em campo próprio do sistema que cumprem os requisitos 

legais para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar. 

3.4 Caso inexistente campo próprio no sistema eletrônico, a declaração deverá ser anexada ao sistema até a data e horário 

marcados para abertura das propostas. 

3.5 A não apresentação da declaração de ME/EPP importará na renúncia ao tratamento consagrado na Lei Complementar nº 

123/06. 

3.6 A identificação das ME/EPP ou equiparados na sessão pública do pregão eletrônico só deverá ocorrer após o encerramento 

dos lances, de modo a impedir a possibilidade de conluio ou fraude no procedimento. 

 
IV - CREDENCIAMENTO 
4.1 O licitante deverá estar previamente credenciado no sistema “Pregão Eletrônico”, no sítio www.licitacoes-e.com.br. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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4.2 O credenciamento far-se-á mediante a atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto 

ao provedor do sistema, onde também deverá informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções 

detalhadas para sua correta utilização. 

4.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade 

técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão na forma eletrônica. 

4.4 O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo qualquer transação 

efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura de Souto Soares 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

4.5 A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando cancelada por 

solicitação do credenciado ou em virtude de descredenciamento do Cadastro de Fornecedores da Prefeitura de Souto Soares. 

4.6 A perda ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de 

acesso. 

 

V - HABILITAÇÃO 

5.1. Os licitantes deverão encaminhar (ANEXAR EXCLUSIVAMENTE NO SISTEMA LICITAÇÕES-E) os documentos de Habilitação 

exigidos no edital até a data e hora marcadas para abertura da proposta, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de 

recebimento de Propostas de Preços e Documentos de Habilitação conforme (art. 26 do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 

2019). 

5.1.1. Deverá ser anexado os documentos de Habilitação para cada Item que o Licitante deseja concorrer, sob pena de 

desclassificação caso o licitante insira os dados apenas em um Item. Caso a licitante arremate um Item e seja habilitada os Itens 

subsequentes não necessariamente necessitara de análise de habilitação sendo que as documentações do Item arrematado 

anteriormente serviram como parâmetro. 

5.2. Na habilitação exigir-se-á dos interessados: 

5.2.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação de:  

a) registro comercial, no caso de empresa individual, acompanhado de documento de identificação com foto do proprietário; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no 

caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; (os documentos em apreço 

deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva). 

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; (os documentos em 

apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva). 

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 

autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. (os documentos em apreço 

deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva). 

5.2.2. A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos seguintes Documentos: 

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

b) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;  

c) prova de regularidade conjunta junto à Fazenda Federal, do domicílio ou sede do licitante, na forma da Lei e com a Procuradoria 

da Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa da Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as contribuições sociais, de 

acordo com a Portaria Conjunta RFB/PGFN nº. 1.751, de 02/10/2014, sendo este datado dos últimos 180 (cento e oitenta) dias, 

desde que outro prazo não esteja estipulado neste documento; 

d) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de 

Regularidade do FTGS/CRF; 

e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa de 

Débitos Trabalhistas (CNDT). 

5.2.3. A Qualificação Econômico-Financeira será comprovada mediante a apresentação dos seguintes Documentos: 

a) Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo 

distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 60 (sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na 

própria Certidão; 

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. Esta, conforme o caso, apresentará autenticados, publicação do Balanço ou 

cópias reprográficas das páginas do livro diário, onde foram transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultado, com os 

respectivos termos de abertura e encerramento, registrado na Junta Comercial da sede da licitante, obrigatoriamente firmados pelo 

contador habilitado, com comprovação através da apresentação da Certidão de Regularidade Profissional (CRP),  vedada a sua 
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substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 

(três) meses da data de apresentação da proposta; 

c) O Balanço Patrimonial também poderá ser disponibilizado via Escrituração Contábil Digital – ECD, desde que comprovada a 

transmissão desta à Receita Federal do Brasil, por meio da apresentação do Termo de Autenticação (recibo gerado pelo Sistema 

Público de Escrituração Digital - SPED).   

d) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação do Balanço de Abertura devidamente 

registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa. 

e) A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas: 

 

 

 
 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
f) As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 

Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade 

competente, o capital social ou patrimônio líquido mínimo de 10% do valor estimado da contratação ou do item pertinente. 

5.2.4. A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. será comprovada mediante a apresentação dos seguintes Documentos: 

a). Atestado (s) de Capacidade Técnica fornecidos por pessoa jurídica, de direito público ou privado, compatível em características 

com o objeto licitado 

b) Todos os atestados apresentados poderão ser objeto de diligência quanto à sua autenticidade, pelo Pregoeiro, na forma 

estabelecida na Lei. 

c). Os atestados deverão ser apresentados constando as seguintes informações da emitente: papel timbrado, CNPJ, endereço, 

data de emissão, nome e cargo/função de quem assina o documento, bem como conter objeto e o período da contratação. 

d) Caso o atestado apresentado não demostre os elementos de identificação exigidos no item anterior, o licitante deverá informa-

los por meio de declaração acostado ao mesmo, para fins de diligência, caso seja necessário. 

e) Alvará de Localização e Funcionamento da sede do licitante. 

5.2.5. Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante deverá comprovar a regularidade fiscal e trabalhista da matriz 

e da filial. 

5.2.6. As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverão ser apresentadas dentro do prazo de 

validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor, ou, na hipótese de ausência de prazo estabelecido, deverão estar datadas 

dos últimos 90 dias contados da data da abertura da sessão pública. 

5.2.7. As ME/EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 

esta apresente alguma restrição (art. 43 da LC nº 123/06). 

5.2.8. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05(cinco) dias úteis, cujo termo 

inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 

critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (art. 43, §1º, da LC nº 123/06); 

5.2.9. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo 

das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, nos 

termos do item “REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

Obs. É faculdade da comissão de licitação ou do pregoeiro realizar diligências para verificar a fidedignidade dos documentos 

apresentados pela licitante, conforme previsto no §3º do art. 43 da Lei nº 8.666/93 

5.3. Documentação complementar: 

a) Declaração em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, e ao inciso XVIII do art.78 da Lei nº. 

8.666/93, através da apresentação de declaração que comprove a inexistência de menor no quadro da empresa, conforme modelo 

em anexo. 

b) Declaração de elaboração independente de proposta, conforme modelo em anexo. 

c) Declaração de tratamento diferenciado e pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, conforme modelo em 

anexo. 

  LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

   SG =      
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
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d) Declaração de Termo de Compromisso, conforme modelo em anexo. 

5.3.1. A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar prevista neste item deverá comprovar que 

detém poderes para agir em nome do licitante. 

5.3.2. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis. 

5.3.3. Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da administração fiscal, tributária e trabalhista 

emitidas pela internet, nos termos do art. 35 da Lei nº 10.522/02. 

5.3.4. Todos os documentos deverão ser apresentados em conformidade com este edital, caso contrário, o licitante será inabilitado. 

 
VI- IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE O EDITAL 
6.1 Até 03 (Três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar, o ato 

convocatório do pregão. As impugnações só serão aceitas quando protocoladas no setor de licitações desta Prefeitura. 

6.2 Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação. 

6.3 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame. 

6.4 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro até 03 (Três) dias úteis 

anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no 

edital. 

6.5 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

 
VII - PROPOSTA 
7.1. Os licitantes PODERÃO encaminhar (ANEXAR NO SISTEMA LICITAÇÕES-E) a Proposta de Preços até a data e hora 

marcadas para abertura da proposta, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de Propostas de Preços 

e documentos de Habilitação conforme (art. 26 do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019). 

7.2. A proposta conforme anexo II do licitante deverá ser inserida diretamente no sistema, em uma via digitada, em papel 

timbrado da empresa, contendo razão social, CNPJ, endereço, telefone de contato, descrição detalhada do objeto, valor 

unitário, valor total (em algarismos e por extenso), MARCA E MODELO, não podendo conter rasuras ou entrelinhas, 

devendo ser assinada, sendo facultado conter demais informações que sejam consideradas necessárias para compor a 

proposta.  

7.3. A proposta descrita no sistema licitações-e deverão conter descrição do objeto. 

7.4. É facultado ao licitante cotar todos, alguns, ou somente um dos Itens definidos no Anexo deste Edital.  

7.5. Nos preços ofertados já deverão estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e as despesas 

decorrentes da execução do objeto. O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ – e a Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido – CSLL, que não podem ser repassados à Administração, não serão incluídos na proposta apresentada. 

7.6. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo 

deste Edital. 

7.7. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no máximo, duas casas decimais após a 

vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em eventual contratação. 

7.8. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os licitantes liberados dos 

compromissos assumidos. 

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

7.10. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável 

pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua 

desconexão. 

7.11. Os documentos de habilitação e proposta de preços deverão ser anexados diretamente no sistema do licitações-e, sendo 

VEDADA a utilização de link que direcione aos documentos e proposta de preços alocados em outro sistema ou site. A empresa 

que se utilizar dessa manobra será DESCLASSIFICADA. 

 
VIII - ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

8.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste 

Edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br. 

8.2. A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens em campo próprio do 

sistema eletrônico. 

 

IX - REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

9.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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9.2. Quando o licitante detentor do lance mais vantajoso for inabilitado, tiver sua amostra rejeitada, não assinar o contrato ou não 

retirar o instrumento equivalente, ou, ainda, quando houver erro na aceitação do preço; e 

9.3. 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. 

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

9.5. O licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificação, e observadas as regras de desempate da Seção “DAS 

REGRAS GERAIS DE DESEMPATE”, será convocado tendo por base o próprio preço que ofereceu na sessão de lances. 

9.6. O direito de preferência previsto na Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS” deverá ser recalculado levando-se em consideração o lance apresentado pelo licitante 

subsequente. 

9.7. Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo critério de preferência, prosseguir-se-á, normalmente, nos termos da Seção 

“DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS”. 

9.8. Finalizado o procedimento previsto na Seção “DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS”, ou inexistindo direito de preferência de ME/EPP ou equiparado, será realizada a negociação 

prevista na Seção “DA NEGOCIAÇÃO”. 

9.9. Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir-se-á novo prazo recursal, nos termos da Seção 

“DOS RECURSOS”, prosseguindo-se, normalmente, com as demais fases previstas neste Edital. 

9.10. A convocação poderá ser por meio do “chat” ou e-mail, ou de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

 

X - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

10.1. Aberta a sessão, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade 

com os requisitos estabelecidos no edital. 

10.2. Desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por 

todos os participantes. 

10.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da 

fase de lance. 

 

XI - FORMULAÇÃO DE LANCES - MODO DE DISPUTA ADOTADO: ABERTO  

11.1. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará 

dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos 

do período de duração da sessão pública. 

11.2. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o caput, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente 

sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários. 

11.3. Cada um dos itens do presente Pregão será objeto de lances em separado. Obs: o pregoeiro poderá abrir 03 itens ou mais ao 

mesmo tempo para a disputa. 

11.4. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a cinco (5) segundos e o intervalo entre 

lances não poderá ser inferior a cinco (5) segundos, sob pena de desclassificação da proposta.  

11.5. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em 

relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 100,00 (cem reais), sob pena de desclassificação da proposta.  

11.6. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no caput e no § 1º, a sessão pública será encerrada 

automaticamente  

11.7. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos do disposto no § 1º, o pregoeiro poderá, 

assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço disposto 

no parágrafo único do art. 7º, mediante justificativa. 

11.8. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade 

com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações e 

quantidades exigidas no Termo de Referência.  

11.9. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. Obs: proposta cadastrada de preenchimento de campos 

no licitações-e 

11.10. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema. 

11.11. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de 

aceitação. 

11.12. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances. 
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11.13. A troca de mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes se dará exclusivamente via sistema, que disponibilizará campo próprio. 

11.14. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo 

imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

11.15. O lance deverá ser ofertado pelo valor global para o item. 

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

estabelecidas no Edital. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

11.17. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

11.18. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, 

vedada a identificação do licitante. 

11.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar 

outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 

11.20. O Pregoeiro Deverá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais 
vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste 
Edital.  
11.21. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante 
para que seja obtido preço melhor.  
11.22. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.  
11.23. Será declarado arrematante o que apresentar o menor preço para o item. 
11.24. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro passará ao exame da proposta final 
classificada em primeiro lugar quanto às especificações do produto, compatibilidade do preço proposto em relação ao valor estimado 
para a contratação, e exequibilidade.  
11.25. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do 

Pregão constarão de ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade, previstas na legislação 

pertinente. 

 

XII – DESCONEXÃO DO PREGOEIRO 

12.1. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível aos 

licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

12.2. No caso da desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa 

automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no “chat” do sítio www.licitacoes-e.com.br. 

 

XIII - PREFERÊNCIA DAS ME/EPP 

13.1. Todos os licitantes deverão permanecer conectados até que o Pregoeiro possa verificar a ocorrência de um possível empate, 

pois, caso aconteça, serão tomadas as seguintes providências: 

13.2. A ME/EPP ou equiparado considerado empatado e mais bem classificado deverá ser convocado, após o término dos lances, 

para apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame em até 05 (cinco) minutos da 

convocação, sob pena de preclusão (Art. 45, inciso I c/c § 3º, da LC nº 123/06); 

13.3. A ME/EPP ou equiparado acima indicado que efetivamente apresente nova proposta de preço inferior àquela considerada 

vencedora do certame, desde que em tempo hábil, e atenda as demais exigências previstas neste Edital, terá adjudicado em seu 

favor o objeto licitado (Art. 45, I, da LC nº 123/06). 

13.4. Não ocorrendo contratação de ME/EPP ou equiparado na forma do subitem anterior, serão convocadas as ME/EPP e 

equiparados remanescentes considerados empatados na ordem classificatória para o exercício do direito de ofertar proposta de 

preço inferior àquela considerada vencedora do certame (Art. 45, II, da LC nº 123/06). 

13.5. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME/EPP e equiparados sejam iguais ou 

até 5% (cinco por cento) superiores ao lance mais vantajoso (Art. 44, §§ 1º e 2º, da LC nº 123/06). 

13.6. O critério de empate (5%) deverá ser aferido segundo o preço obtido antes da negociação prevista no item “NEGOCIAÇÃO”. 

13.7. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro. No caso de não 

haver lances e verificada equivalência dos valores constantes das propostas de ME/EPP e equiparados que se encontrem em 

situação de empate, será realizado sorteio para que se identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta. 

13.8. Somente se a contratação de ME/EPP ou equiparado que esteja dentro do critério de empate falhar é que o objeto licitado 

será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora, atendidas as demais disposições deste Edital (§ 1º do art. 45 da LC 

nº 123/06). 

13.9. O disposto neste item somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por ME/EPP ou 

equiparado (Art. 45, § 3º, da LC nº 123/06). 

http://www.licitacoes-e.com.br/


  

  

 

ESTADO DA BAHIA 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES 
Av. José Sampaio, nº 08, Prédio, Centro, Souto Soares – Bahia, CEP 46.990-000  
CNPJ 30.607.381/0001-32   – Tel: (075) 3339-2150 / 2128 
 

 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO - Nº. 030/2022 
COM ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP E EQUIPARADAS 

 

Página 8 de 29 

 
 

 

XIV - REGRAS GERAIS DE DESEMPATE 

14.1. Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, seguindo da aplicação do critério estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, 

de 1993, se não houver licitante que atenda á primeira hipótese. 

14.2. Na hipótese de persitir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas cadastradas. 

14.3. Na hipótese do sistema eletrônico não tiver a opção de sorteio eletrônico o memso sera feito conforme Art. 45. § 2º da Lei nº 

8.666 de 21 de junho de 1993. 

 

XV – NEGOCIAÇÃO 

15.1. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro deverá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha 

apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado 

para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital.  

15.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

 

XVI - ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

16.1. Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a 

proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do produto e compatibilidade do preço em relação ao valor 

estimado para a contratação. 

16.2. O critério de julgamento será o de Menor Preço por Item.  

16.3. Será desclassificada a proposta final que: 

16.4. Contenha vícios ou ilegalidades; 

16.5. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Edital ou Termo de Referência; 

16.6.  Apresentar preços finais superiores ao valor estimado pela Administração previamente à Licitação; 

16.7. Apresentar preços que sejam manifestamente inexequíveis; 

16.8. Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos 

custos decorrentes da contratação pretendida; 

16.9. Não se considera inexequível a proposta quando se referir a bens e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração. 

16.10. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos da Prefeitura Municipal de Souto Soares para orientar sua decisão. Caso o 

Órgão não possua, no seu quadro de pessoal, profissionais habilitados para emitirem parecer técnico, poderá ser formulado por 

pessoa física ou jurídica qualificada. 

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

das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro 

horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

16.12. No julgamento 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 e acessível a todos os licitantes, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 

XVII - VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

17.1. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do bem e compatibilidade do preço, 

o pregoeiro verificará, como condição prévia ao exame da documentação de habilitação, 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 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br/) 

17.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de eventual matriz ou filial (cfr. Acórdão TCU 

nº 1.793/11) e de seu sócio majoritário (cfr. art. 12 da Lei n°. 8.429/92, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela 

prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa 

jurídica da qual seja sócio majoritário). 

17.3. Constatada a existência de vedação à participação no certame, o pregoeiro reputará o licitante inabilitado. 

17.4. Ainda como condição prévia à habilitação, para os itens ou grupos de participação exclusiva para ME/EPP ou equiparados, ou 

na hipótese de exercício da prerrogativa de efetuar o lance de desempate previsto Lei Complementar nº 123/2006, o Pregoeiro 

poderá consultar o Portal da Transparência do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), na seção “Despesas – Gastos 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatório dos valores das ordens 

bancárias recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar no exercício anterior ou corrente extrapola o 

faturamento máximo permitido como condição para esse benefício. 

17.5. 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° 123, de 2006, com 

a consequente inabilitação, sem prejuízo das penalidades incidentes. 

17.6. Não ocorrendo inabilitação de que tratam os itens anteriores, o pregoeiro poderá solicitar documentos complementares à 

proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados por meio do sistema 

eletrônico de acordo com o prazo estabelecido no item 18.2 

17.7. Se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro procederá na forma prevista na Seção “DA REABERTURA 

DA SESSÃO PÚBLICA”. 

17.8. Quando todos os licitantes forem inabilitados, o pregoeiro poderá fixar-lhes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação 

de novos documentos, escoimados das causas referidas no ato de inabilitação. 

 

XVIII - DO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS 

VENCEDORA 

18.1. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para 

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

18.2. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital 

e já apresentados, deverão ser apresentados no prazo máximo de 3 (três) horas, após solicitação do Pregoeiro. 

18.3. A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor deverá ser enviada por meio do sistema www.licitacoes-

e.com.br, no prazo máximo de 03 (tres) horas, contados da solicitação do Pregoeiro, em uma via digitada, em papel timbrado 

da empresa, contendo razão social, CNPJ, endereço, telefone de contato, descrição detalhada do objeto, valor unitário, 

valor total (em algarismos e por extenso), marca e modelo, dados bancários, não podendo conter rasuras ou entrelinhas, 

devendo ser assinada, sob pena de inabilitação. 

18.4. junto a proposta vencedora o pregoeiro poderá solicitar catálogos/folders para uma melhor analise quanto as especificações 

dos produtos ofertado. 

18.5. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua 

portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado. 

18.6. Caso os documentos sejam de procedência estrangeira deverão também ser devidamente consularizados. 

XIX - RECURSOS 

19.1. O pregoeiro comunicará com antecedência de 24 horas via chat do sistema eletrônico a data que será Declarado o 

Vencedor. Após Declarado o VENCEDOR, o Pregoeiro abrirá prazo, de 10 (dez) minutos durante o qual, qualquer licitante 

poderá, de forma IMEDIATA e MOTIVADA, em campo próprio do sistema eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer. 

19.2. Durante o prazo para manifestação da intenção de recorrer, os licitantes interessados poderão solicitar ao Pregoeiro o envio 

por meio eletrônico, preferencialmente, ou outro meio hábil, de acordo com os recursos disponíveis no órgão, os documentos de 

habilitação apresentados pelo licitante declarado vencedor do certame ou de qualquer outro documento dos autos. 

19.3. As razões do recurso deverão ser registradas em campo próprio do sistema, dentro do prazo de 3 (três) dias, ficando 

os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões também via sistema, que começará a correr do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus 

interesses. 

19.4. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão pública deste Pregão, 

implica decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor. 

19.5. Durante o prazo de apresentação do recurso, será garantido o acesso do licitante aos autos do processo licitatório ou a 

qualquer outra informação necessária à instrução do recurso. 

19.6. Manifestado o interesse de recorrer, o pregoeiro poderá: 

19.7. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo estabelecido; 

19.8. Motivadamente, reconsiderar a decisão; 
19.9. Manter a decisão, encaminhando o recurso para autoridade julgadora. 
19.10. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

XX - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
20.1. Não havendo recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o procedimento à autoridade 

superior para homologação. 

20.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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licitatório e adjudicará o objeto ao licitante vencedor. 

20.3. A convocação do licitante subsequente será realizada de acordo com as regras previstas no item “REABERTURA DA 

SESSÃO PÚBLICA”. 

XXI - DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO  
21.1. Homologada a licitação, todos os licitantes que tiveram seus preços homologados deverão assinar o contrato no setor de 
Licitaçoes e Contratos, dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data da publicação da adjudicação, podendo tal 
prazo ser prorrogado, por igual período, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra motivo justificado 
e aceito pela Administração. 
21.2.  Para a assinatura do Contrato e da Autorização de Fornecimento, a empresa deverá representar-se por: 
a) sócio que detenha poderes de administração, devendo apresentar cópia autenticada do contrato social e suas alterações que 
envolvam sua representação legal, ou; 
b) procurador com poderes específicos, devendo apresentar instrumento público ou particular de mandato, este último com firma 
reconhecida, outorgando poderes ao signatário da ata e/ou da contratação, quando não se tratar de sócio autorizado através do 
contrato social. 
21.3. A licitante que convocada para assinar o contrato e não fazê-lo no prazo fixado, estará sujeito as sanções previstas neste 
edital. 

 
XXII – VALIDADE/VIGENCIA DO CONTRATO: 
22.1. Os critérios de validade/vigencia estão previstos no Termo de Referência 
 
XXIII- MANUTENÇÃO DA PROPOSTA- REVISÃO E REAJUSTE  
23.1. Os critérios de revisão e reajuste estão previstos no Termo de Referência 
 
XXIV – PAGAMENTO 
24.1. Os critérios de pagamento estão previstos no Termo de Referência 
 
XXV – FISCALIZAÇÃO, PRAZO, ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
25.1. Os critérios de fiscalização, prazo, entrega e critérios de aceitação do objeto estão previstos no Termo de Referência. 
 
XXVI - PENALIDADES 
26.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 ficará impedida de licitar e contratar com a administração e será 
descredenciada no cadastro de fornecedores da CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem 
prejuízo das multas previstas neste edital/Contrato e demais cominações legais a(s) contratada(s) que: 
a) Não celebrar o contrato; 
b) Deixar de entregar documentação exigida para o certame; 
c) Apresentar documentação falsa; 
d) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
e) Não mantiver a proposta; 
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
g) Comportar-se de modo inidôneo; 
h) Cometer fraude fiscal. 
26.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao 
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da 
fase de lances.  
26.3. Sem prejuízo das sanções previstas no item anterior, com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a licitante 
vencedora ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução 
total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes 
penalidades: 
I - Advertência sempre que forem constatadas infrações leves. 
II - Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 
2 (dois) anos; 
IV - 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada. 
26.4. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa 
prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
26.5. Inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que 
será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 
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I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias 
corridos, contados da data de sua convocação; 
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento não realizado; 
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo.  
26.6. A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura 
imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
26.7. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o Contratado da 
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
26.8. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, serão assegurados à licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa. 
 

XXVII - RESCISÃO CONTRATUAL E SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DO CONTRATO 
27.1. A inexecução, total ou parcial, do Contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas na Lei 
Federal n.º 8.666/93 e 10.520/02. 
27.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas os incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 
78 da Lei n.º 8.666/93.  
27.4. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI e XVIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93 não cabe a Contratado direito a 
qualquer indenização. 
27.5. O Contrato poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do 
recebimento da notificação, em quando: 
a) o Fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital; 
b) o Fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o Contrato decorrente do Pregão Eletrônico; 
c) o Fornecedor der causa à rescisão administrativa do Contrato, decorrente do Pregão, por um dos motivos elencados nos incisos 
I a VIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.  
 

XXVIII - REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO 
28.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei n.º 8.666/93. 
 

XXIX - DISPOSIÇÕES GERAIS 
29.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o Pregoeiro, se necessário, modificar este 
Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
29.2. Os encargos de natureza tributárias, sociais e para fiscais são de exclusiva responsabilidade da empresa contratada. 
29.3. É facultada o Pregoeiro ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer 
ou a complementar a instrução do processo licitatório, inclusive a juntada posterior de documentos, no prazo máximo de 03 (três) 
dias úteis, cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da apresentação da proposta, sendo que os erros 
materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado do Pregoeiro. 
29.4. A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor, bem como 
a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade 
das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
29.5. O Pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o registro da suspensão e a 
convocação para a continuidade dos trabalhos. 
29.6. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da documentação e 
proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação pertinente. 
29.7. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de Souto Soares, Estado da 
Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
29.8. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em vigor, considerando as disposições das 
Leis Federais nº. 10.520/02 e 8.666/93. 

 

XXIX – ANEXOS 
I.Termo de Referência 

II. Modelo de proposta de preços; 
III.Minuta do Contrato  
IV.Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor; 
V. Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação. 
VI.Modelo de Declaração de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte 

VII. Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta 
VIII.Modelo de Declaração de Termo de Compromisso 

Souto Soares/BA, 18 de novembro de 2022. 
 

 
 

André Luiz Sampaio Cardoso  
Prefeito Municipal 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. OBJETO. 
1.1 O objeto deste termo de referência e a Seleção da proposta mais vantajosa, para AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA SUPRIR 
AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVENIO Nº 164/2022 FIRMADO ENTRE A 
SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES. 
 
Para fins de formação e avaliação pelo fornecedor, segue planilhas com descrição dos produtos.  
 

ITEM MOBILIÁRIO EDUCAÇÃO UND QUANT. V. UNITÁRIO V. TOTAL 

1 Conjunto refeitório com tampo injetado adulto 10 lugares. Mesa confeccionada em 
resina ABS, com tampo oval medindo 2400mm de comprimento por 800mm de 
largura. Tampo fixado a estrutura por meios de parafusos, com marca do fabricante 
injetada em alto-relevo no tampo. Altura tampo/chão 760mm. Base do tampo da mesa 
em tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo 
processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da 
mesa, 02 barras de sustentação em tubo 50mm x30mm e 01 barras em tubo quadrado 
25mm x 25mm em toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o 
tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 
1,2mm. Base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 
1,5mm em forma de arco. Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20mm 
x 48mm fixadas entre as colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as 
extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção 
da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, 
medindo aproximadamente 162mm x 53mm, fabricadas em polipropileno virgem, 
podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de 
parafusos. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados 
por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado 
através do sistema MIG. Cor da Estrutura: Branca. Cadeira com assento e encosto em 
resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca do 
fabricante injetada em auto-relevo no encosto. Assento com medidas mínimas 400mm 
x 460mm e medidas máximas 405mm x 465mm, altura assento/chão 460mm 
aproximadamente sem orifícios, fixado por parafuso. Encosto com medidas mínimas 
403mm x 364mm, sem orifícios e com puxador para facilitar o carregamento da 
cadeira, fixado por rebite. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 
20mm x 48mm com espessura de 1,5mm fazendo a interligação da base do assento 
com os pés. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 
30mm com espessura de 1,5mm coberto pelo encosto, duas barras horizontais para 
sustentação sob o assento em tubo 5/8. Uma barra horizontal de reforço em tudo 
oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das 
colunas que liga a base do assento aos pés. Sapatas calandradas antiderrapantes 
envolvendo as extremidades, cobrindo a solda e toda a extensão superior dos tubos 
que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo 
contra ferrugem, acompanham o formato dos pés em arco, medindo 495mm x 55mm x 
24mm com tolerância de +/- 2,00mm, injetadas em polipropileno virgem e presa à 
estrutura por parafusos. Apresentar junto a proposta Laudo de ensaio de resistência 
à corrosão por exposição em câmara de névoa salina conforme norma NBR. 
8094/1983 de no mínimo 700 horas. Apresentar Laudo de ensaio de resistência à 
corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, conforme norma NBR.8095/15 
de no mínimo 700 horas.  

CONJUNTO 65  R$ 4.996,67   R$ 324.783,55  

2 ARMÁRIO EM AÇO – 16 PORTAS CARACTERÍSTICAS - Armário roupeiro de aço com 
dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos 
médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes 
através de pitão para cadeado. - Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm). - 
Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm). - Pés em chapa 16 (1,50mm). - 
Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 
75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. - Porta-etiquetas estampado ou 
sobreposto, sendo esta última exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromada. - 
Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada 
em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES MÍNIMAS - 
Largura: 1230 mm - Profundidade: 400 mm - Altura: 1980 mm , bitola  #26 - GARANTIA 
- Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na 

UNIDADE 14  R$ 2.817,33   R$ 39.442,62  
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sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as 
peças com defeito. 

3 CONJUNTO SECRETÁRIA 1 CADEIRA 1 MESA C/02 GAVETAS. Confeccionada em MDF 
com no mínimo 15mm de espessura, medindo aproximadamente 1200mm x 600mm, 
cantos arredondados, bordas em PVC 3mm. Com puxador em PVC e chave frontal para 
travamento. Painel frontal confeccionado em MDF com no mínimo 15 mm de 
espessura. Base do tampo da mesa formado por 02 tubos retangulares de 
aproximadamente 20mmx20mm. Painel frontal interligado a estrutura da mesa, 02 
colunas verticais laterais de cada lado unindo o tampo aos pés em tubos metalon com 
aproximadamente 20mm x 20mm com espessura mínima de 1,2mm. Base dos pés em 
tubos metalon medindo aproximadamente 50 mm x 30 mm com espessura mínima de 
1,2mm. Sapatas antiderrapantes envolvendo parcialmente as extremidades dos tubos 
que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando 
a durabilidade, acompanham o formato reto dos pés, fabricadas em polipropileno 
virgem, presa à estrutura por encaixe sem parafusos ou rebites .Cadeira Giratória 
Secretária S/Braços espuma Anatômica injetado, densidade aproximadamente 55 
kg/m3, indeformável e bordas PVC perfeitamente curvada no assento e encosto. 
Revestimento de encosto e assento em tecido, cor azul. Assento: dimensão 
aproximadamente 420 x 290mm, Encosto dimensão aproximadamente 360mm x 
290mm, estampado, etiqueta em nome do fabricante. Base giratória em nylon injetado 
com 5 rodízios duplos em poliuretano (pu), e mecanismo de regulagem de altura do 
assento com pistão a gás. Utilizar no mobiliário espuma de qualidade com tratamentos 
antichamas que retarda a propagação do fogo. Estrutura metálica fabricada em tubo 
de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e 
longevidade da estrutura, interligados por solda MIG e pintados através do sistema 
epóxi pó. Deverá apresentar junto a proposta Certificado de Qualidade que o 
produto atende as especificações constantes nas Normas: NBR 15316-2:2014. 

CONJUNTO 67  R$ 1.742,00   R$ 116.714,00  

4 ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS; com 1 prateleira fixa (central) e 3 reguláveis a cada 
50mm, capacidade de carga p/ prateleira no mínimo 30kg, pés com sapatas plásticas, 
com nivelador de altura. Fechadura para chave. Puxadores estampada para ventilação. 
Pintura texturizada eletrostático epóxi pó, de alta qualidade e durabilidade, com 
tratamento especial da superfície. Dimensões aproximada, Altura: 1,90m / Largura: 
0,80m / Profundidade: 0,40m, aço SAE- 1010, bitola (corpo e coluna) na chapa #26. 
Será permitido variação de (+/-) 5% nas medidas do armário. Cor padrão da unidade. 
Deverá apresentar junto a proposta de preço relatório de ensaio, de resistência à 
corrosão por exposição a névoa salina de no mínimo 300 horas em conformidade 
com a ABNT NBR 8094:1983. 

UNIDADE 56  R$ 1.878,00   R$ 105.168,00  

5 CADEIRA, COM ESPALDAR MÉDIO, FIXA, SEM BRAÇO, com assento interno em 
compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente a quente com 
pressão de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm ou resina de poliéster. Espuma em 
poliuretano flexível, isento de CFC, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão 
de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com 
densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 
mm. Largura do assento, mínima de 460 mm e profundidade mínima de 460mm. Capa 
de proteção e acabamento injetada do assento em polipropileno texturizado e bordas 
arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc ou em resina de poliéster com 
aplicação de perfil de pvc a quente. Encosto Interno em polipropileno injetado 
estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente, ou 
produzido em resina de poliester. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta 
resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e 
ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 
50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura 
mínima de 40 mm. Largura do encosto, mínima de 430mm e altura mínima de 380mm. 
Capa de proteção e acabamento do encosto, injetada em polipropileno texturizado e 
bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc, ou em resina de poliester 
com aplicação de perfil de pvc a quente. Estrutura fixa com 04 (quatro) pés tubulares 
na cor preta, com diâmetro mínimo de 25,00 mm e espessura mínima de 2,25 mm e 
placa do assento em aço estampado mínimo de 3,00 mm, totalmente soldada por 
sistema MIG e acabamento de superfície pintado em epoxi po eletrostático, com pre 
tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a estrutura com 
pelicula de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes 
químicos. Sapatas envolventes injetadas em polipropileno ou poliamida reforçada com 
fibra de vidro. Acoplamento para fixação do suporte para encosto tipo lâmina 
diretamente na placa de fixação do assento com capa de polipropileno injetado 
estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente, com largura 

UNIDADE 57  R$ 731,67   R$ 41.705,19  
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mínima de 120 mm e espessura mínima de 30 mm. Cadeira revestida em vinil ou couro 
ecológico na cor preta. Garantia mínima de 5 anos. 

6 CADEIRA, COM ESPALDAR MÉDIO, FIXA, SEM BRAÇO, com assento interno em 
compensado multilaminas de madeira moldada anatomicamente a quente com 
pressão de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm ou resina de poliéster. Espuma em 
poliuretano flexível, isento de CFC, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão 
de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com 
densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 
mm. Largura do assento, mínima de 460 mm e profundidade mínima de 460mm. Capa 
de proteção e acabamento injetada do assento em polipropileno texturizado e bordas 
arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc ou em resina de poliéster com 
aplicação de perfil de pvc a quente. Encosto Interno em polipropileno injetado 
estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente, ou 
produzido em resina de poliester. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta 
resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e 
ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 
50 kg/m3 e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura 
mínima de 40 mm. Largura do encosto, mínima de 430mm e altura mínima de 380mm. 
Capa de proteção e acabamento do encosto, injetada em polipropileno texturizado e 
bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc, ou em resina de poliester 
com aplicação de perfil de pvc a quente. Estrutura fixa com 04 (quatro) pés tubulares 
na cor preta, com diâmetro mínimo de 25,00 mm e espessura mínima de 2,25 mm e 
placa do assento em aco estampado mínimo de 3,00 mm, totalmente soldada por 
sistema MIG e acabamento de superfície pintado em epóxi pó eletrostático, com pre 
tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a estrutura com 
película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes 
químicos. Sapatas envolventes injetadas em polipropileno ou poliamida reforçada com 
fibra de vidro. Acoplamento para fixação do suporte para encosto tipo lamina 
diretamente na placa de fixação do assento com capa de polipropileno injetado 
estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente, com largura 
mínima de 120 mm e espessura mínima de 30 mm. Cadeira revestida em vinil ou couro 
ecológico na cor preta. Garantia mínima de 5 anos. 

UNIDADE 288  R$ 690,20   R$ 198.777,60  

7 CONJUNTO MESA COM 04 CADEIRAS – TAMANHO ADULTO. Conjunto mesa com 04 
cadeiras. Mesa com tampo redondo confeccionado em resina ABS, medindo 800mm 
de diâmetro, para uso coletivo e não individual. Tampo em resina termoplástica ABS 
injetado, bordas medindo 30mm de largura. Altura tampo/chão 760mm. Base da mesa 
em tubo medindo 20mm x 20mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de 
conformação mecânica por dobramento, e uma barra de sustentação horizontal 
confeccionada em tubo 20mm x 20mm, 4 colunas com tubo de 1.1/2“polegadas para 
os pés, com ponteiras em polipropileno injetado. Barras de ligação entre os pés em 
tubo oblongo medindo 16mm x 30mm. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo 
de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e 
longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Cor da Estrutura: Branca. 
Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de 
injeção termoplástico, marca do fabricante injetada em auto-relevo no encosto. 
Assento com medidas mínimas 400mm x 460mm e medidas máximas 405mm x 
465mm, altura assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios, fixado por 
parafuso. Encosto com medidas mínimas 403mm x 364mm, sem orifícios e com 
puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por rebite. Estrutura formada 
por dois pares de tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm 
fazendo a interligação da base do assento com os pés. Base do assento e interligação 
ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm coberto pelo 
encosto, duas barras horizontais para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Uma 
barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura 
de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Sapatas 
calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades, cobrindo a solda e toda a 
extensão superior dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de 
proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, acompanham o formato dos pés em 
arco, medindo 495mm x 55mm x 24mm com tolerância de +/- 2,00mm, injetadas em 
polipropileno virgem e presa à estrutura por parafusos. Apresentar Laudo de ensaio 
de resistência à corrosão por exposição em câmara de névoa salina conforme norma 
NBR. 8094/1983 de no mínimo 700 horas. Apresentar Laudo de ensaio de resistência 
à corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada, conforme norma 
NBR.8095/15 de no mínimo 700 horas.  

CONJUNTO 71  R$1.876,92   R$ 133.261,32  
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8 ESTANTE FACE DUPLA NA COR AZUL TOTALMENTE CONFECCIONADA EM CHAPA DE 
AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO, sem arestas cortantes e rebarbas, com 
acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti- -ferruginoso e 
fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de 
tinta de 70 micras. Contendo: 01 (uma) base em formato retangular, fechada, 
confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm), com altura de 17,5 cm; 01 (um) reforço 
interno em “Omega” confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) e soldado na extensão 
da mesma; 02 (dois) anteparos laterais soldados a base e fixados nas laterais da 
estante através de 06 (seis) parafusos 3/8” de cada lado. 01 (uma) travessa superior 
horizontal (chapéu), confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) e dobrado em forma de 
“U” com altura de 7,0cm; 02 (dois) anteparos laterais em chapa nº 16 (1,50mm) 
soldados a travessa e fixado nas laterais da estante através de 06 (seis) parafusos 3/8” 
de cada lado. 02 (duas) Laterais de sustentação, com altura de 2,0 (dois) metros e 
largura de 58 cm, confeccionadas em chapa nº 18 (1,20mm). Cada lateral deverá 
possuir 09 (nove) linhas retas de 04 (quatro) fendas cada, com dimensões de 2,8 cm de 
altura por 10,5 cm de largura, permitindo encaixe das bandejas em passos de 17,5 cm. 
08 (oito) prateleiras com dimensões de 93 cm de comprimento e 23,5 cm de 
profundidade, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90mm), com dobras nas laterais que 
permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). 
Dimensões: Altura: 2,0 (dois) metros, Largura: 1,0 (um) metro, Profundidade: 58 cm. 
DIMENSÕES / L 100 X A 200 X P 58 CM- Partes do Produto. BASE / fechada retangular, 
formada por uma única peça em chapa nº 20 (0,90 mm); CHAPÉU / formado por uma 
única peça em chapa nº 20 (0,90 mm), dobrado em formato de u; LATERAIS / 02 
(duas), 36 (trinta e seis) opções de regulagem cada, em chapa nº 18 (1,20mm), com 
profundidade de 58cm. PRATELEIRAS / 08 (oito), encaixadas as laterais por sistema de 
encaixe – sem parafusos, capacidade de carga de 80kg, em chapa nº 20 (0,90 mm). 

UNIDADE 175  R$ 3.429,00   R$ 600.075,00  

9 BALCÃO DE ATENDIMENTO. COMPOSTO POR 02 (DOIS) TAMPOS, CONFECCIONADOS 
EM MDP, de 25mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa 
pressão texturizado em ambas as faces, fita de bordas com acabamento 3,0 mm de 
espessura e com raio de 2,5mm em todo o perímetro dos tampos. O tampo de 
trabalho deverá possuir aproximadamente 730mm de altura. A altura total do balcão 
deverá ser de aproximadamente 1100mm. 1(um) passa cabos de diâmetro de 60 mm 
em poliestireno injetado. 02 (dois) painéis frontais em MDP de 15 mm de espessura, 
revestidos em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces e 
bordas horizontais com fita de bordas deacabamento em todo o perímetro.02 (dois) 
painéis laterais superiores em MDP de 25 mm de espessura, revestidos em laminado 
melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces com fita de bordas de 
acabamento em todo o perímetro. 02 (dois) Pés Painel em MDP de 25 mm de 
espessura, revestidos em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em 
ambas as faces, com fita de bordas em todo o perímetro. Sapatas reguláveis em PVC 
para regular níveis do piso. Medidas: 1600x1100X730. Apresentar junto com a 
proposta: Certificado de conformidade com a NBR/ABNT 13.966/2008 (ou versão 
atualizada), emitido pela ABNT ou OCP acreditado pelo INMETRO. Cor padrão da 
unidade. Garantia: 05 anos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

UNIDADE 1  R$ 1.572,67   R$ 1.572,67  
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10 CONJUNTO DE MESA REUNIÃO COM 15 CADEIRAS - 5900 X 1200 X 740 MM TAMPO 
TRIPARTIDO CONSTITUÍDO EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, revestida em laminado 
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha 
todo o contorno do tampo de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema 
holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Painel frontal em madeira MDP de 15 mm de 
espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas 
as faces. Bordas horizontais com acabamento de PS 0,7 mm de espessura, colada a 
quente pelo sistema holt-melt. Painel central fixado aos pés laterais da mesa, com 
cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. 02- Pés laterais, a serem fixados 
sob o tampo, compostos de estrutura central vertical coluna com dimensões mínimas 
de 180 mm x 25 mm, em chapa de aço SAE 1010/ SAE 1020, com espessura mínima de 
1,20 mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma calha interna para 
passagem de fiação. Base de sustentação inferior, em aço, de seção elíptica ou 
retangular, com mecanismo para fixação do tampo através de parafuso e porca de aço 
zincado embutido na estrutura com acabamento na mesma cor da estrutura, com 
dimensões mínimas de 45x20mm, comprimento mínimo de 420 mm e espessura 
mínima de 1,50mm e 02 sapatas reguladoras de nível. Base de sustentação superior, 
sob o tampo, em aço de secção retangular com dimensões mínimas de 30x20mm, 
comprimento mínimo de 390 mm e espessura mínima de 0,95mm com ponteiras 
injetadas de cor semelhante à estrutura metálica. Todas as junções deverão ser 
realizadas através de soldagem pelo sistema MIG e todos os componentes metálicos 
devem ser tratados por banho de desengraxamento, decapagem e fosfatizacao. Em 
todos os componentes metálicos deve ser aplicada pintura epóxi pó pelo processo de 
deposição eletrostática com polimerização em estufa. Os tampos devem ser 
parafusados a estrutura por meio de buchas metálicas, inseridas no tampo, e 
parafusos de maneira que todos os conjuntos possam ser montados e desmontados 
sem causar danos à estabilidade da mesma. Pés contem sapatas reguláveis em PVC 
rígido com diâmetro de 22 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de 
piso. Cor a ser definida pelo órgão. Certificado comprovando que o produto está em 
conformidade com a norma ABNT NBR 13966/2008, ou norma atualizada, dentro do 
prazo de validade, emitido por OCP acreditado pelo INMETRO. Cor a ser definida pelo 
órgão. Garantia mínima de 05 anos. CADEIRA, com espaldar médio, fixa, sem braço, 
com assento interno em compensado multilaminas de madeira moldada 
anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm ou 
resina de poliéster. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta resistência a 
propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e 
baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e moldada 
anatomicamente com espessura mínima de 40 mm. Largura do assento, mínima de 
460 mm e profundidade mínima de 460mm. Capa de proteção e acabamento injetada 
do assento em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso 
do perfil de pvc ou em resina de poliéster com aplicação de perfil de pvc a quente. 
Encosto Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, 
conformado anatomicamente, ou produzido em resina de poliester. Espuma em 
poliuretano flexível, isento de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de 
rasgo, alta tensao de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa 
deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e moldada 
anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura mínima de 40 mm. 
Largura do encosto, mínima de 430mm e altura mínima de 380mm. Capa de proteção 
e acabamento do encosto, injetada em polipropileno texturizado e bordas 
arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc, ou em resina de poliester com 
aplicação de perfil de pvc a quente. Estrutura fixa com 04 (quatro) pés tubulares na cor 
preta, com diâmetro mínimo de 25,00 mm e espessura mínima de 2,25 mm e placa do 
assento em aço estampado mínimo de 3,00 mm, totalmente soldada por sistema MIG 
e acabamento de superfície pintado em epoxi po eletrostatico, com pre tratamento 
antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a estrutura com película de 
aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. 
Sapatas envolventes injetadas em polipropileno ou poliamida reforçada com fibra de 
vidro. Acoplamento para fixação do suporte para encosto tipo lâmina diretamente na 
placa de fixação do assento com capa de polipropileno injetado estrutural de grande 
resistência mecânica, conformado anatomicamente, com largura mínima de 120 mm e 
espessura mínima de 30 mm. Cadeira revestida em vinil ou couro ecológico na cor 
preta. O Produto deve estar em conformidade com A NR17 comprovado através de 
Laudo de Ergonomia, e norma ABNT NBR 13962:2006, comprovado através de 
Certificado de Conformidade de Produto da ABNT. Garantia mínima de 5 anos. 

CONJUNTO 2  R$ 5.507,33   R$ 11.014,66  
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11 ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, fabricado com aço de qualidade e procedência, em 
chapa 26. Possui 04 gavetas.  sistema de fechadura* de miolo. As gavetas funcionam 
em sistema de deslizamento por patins de nylon com capacidade de carga de 10kg por 
gaveta, com nanotecnologia e pintura eletrostática, em linha automatizada e contínua, 
com tinta a pó. Dimensões Altura: 1,33mLargura: 0,46m Profundidade: 0,49m, Chapa: 
26, Capacidade por gaveta: 10 kg. Cor cinza, gavetas com chaves. Deverá apresentar 
junto a proposta de preço relatório de ensaio, de resistência à corrosão por 
exposição a névoa salina de no mínimo 300 horas em conformidade com a ABNT NBR 
8094:1983. 

UNIDADE 15  R$ 1.001,33   R$ 15.019,95  

12 LONGARINA 3 LUGARES S/BRAÇO: Espuma Anatômica injetado, densidade 
aproximadamente 55 kg/m3, indeformável e bordas PVC perfeitamente curvada no 
assento e encosto. Revestimento de encosto e assento em tecido ou curvim, cor 
(MARROM). Assento: dimensão aproximadamente 420 x 290mm, Encosto dimensão 
aproximadamente 360mm x 290mm, estampado, etiqueta em nome do fabricante. 
Assento e encosto separados e interligados por tubos 7/8 espessuras mínima de 
1,2mm, acabamento com sanfona plástica.  Estrutura dos pés formada por tubo 
metalon de dimensões aproximadas de 50mm x 30mm e espessura mínima de 1,2mm. 
Toda a estrutura metálica é fabricada em tubos de aço industrial tratados por conjunto 
de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda 
MIG e pintadas através do sistema epóxi pó e polimerizada em estufa. cor da 
estrutura: Preta. Sapatas antiderrapantes para a mesa com função de proteção da 
pintura e injetadas em polipropileno virgem. (Serão toleradas variações de ± 5%nestas 
dimensões). Deverá apresentar junto a proposta laudo técnico expedido por 
certificadora ou laboratório acreditado ou credenciado ao INMETRO de corrosão por 
Exposição à Umidade Saturada de, no mínimo, 240 horas, em conformidade com a 
ABNT NBR 8095:1983, e de corrosão por exposição a névoa salina de, no mínimo, 240 
horas, em conformidade com a ABNT NBR 8094:1983, e avaliada conforme ABNT 
NBR 5841:2015. 

UNIDADE 2  R$ 1.494,00   R$ 2.988,00  

 
2. JUSTIFICATIVAS. 
2.1. O objeto deste Termo de Referência justifica-se pela necessidade de aquisição dos mobiliários para atender a atual demanda 
da Secretaria Municipal de Educação, uma vez que estes produtos são indispensáveis, haja vista a essencialidade deste no dia-a-
dia para o regular desenvolvimento das atividades educacionais. 
2.2. Considerando que os itens serão utilizados para atender ás necessidades das Unidades de Ensinos da Secretária Municipal de 
Educação; informamos que se faz necessária a aquisição de Mobiliarios para composição de salas de aulas, refeitorio, secretárias 
e demais departamentos, no intuito de suprir a crescente demanda nas Unidades da Rede Municipal de Ensino, para o bom 
andamento e funcionamento das Unidades de Ensino, proporcionando conforto ao alunos e professores, melhor eficiência no ensino-
aprendizagem dos alunos e qualidade de trabalho para os profissionais da Educação. 
2.3. A aquisição será realizada mediante licitação na Modalidade de Pregão Eletrônico do tipo Menor Preço por Item, conforme 
condições propostas no Edital e neste Termo de Referência. 
2.4. A escolha da modalidade de Pregão Eletrônico para a realização deste processo licitatório justifica-se pela maior rapidez em 
sua execução e pela possibilidade de se obter preços mais vantajosos pela Administração, pela possibilidade que têm os licitantes 
de reduzir preços durante o próprio processo de escolha. 
 
3. ESTIMATIVA DE DESPESA 
3.1.  Com base em informações obtidas pelo setor de compras da prefeitura de Souto Soares, para a média do preço dos produtos 
com base nos orçamentos feito com potenciais fornecedores, verificou-se que o valor total estimado dos produtos, objeto do 
presente Edital é de R$ R$ 1.590.522,56 (um milhão, quinhentos e noventa mil, quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis 
centavos) com base na média de preços. 
 
4. DO PRAZO   
4.1. O prazo máximo para a entrega do(s) objeto(s) não poderá(ão) ser superior(es) a 15 dias corridos, a contar da data de 
recebimento da “Ordem de Compra” emitida pelo setor responsável. 
 
5. DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO  
5.1. A licitante se responsabilizará pela entrega e ferecimento do objeto, em perfeitas condições novos e sem avarias, em suas 
respectivas embalagens originais com todos os manuais ou orientação de uso e obedecendo às especificações constantes neste 
instrumento convocatório. 
5.2. O objeto solicitado deverá ser entregue conforme a programação enviada e mediante a ordem de compras/fornecimento do 
Setor de Compras nos seguintes locais e horários: 
a) Prefeitura Municipal de Souto Soares/Ba Av. José Sampaio nº 08, Centro, Souto Soares/BA – CEP: 46.990-000, horários de 
Funcionamento das 08:00h as 12:00h e 14:00h as 17:00h horario de Brasilia. 
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5.3. Verificada a desconformidade de algum objeto, a licitante vencedora deverá promover a substituição do mesmo, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital. 
5.4. Não será considerado entrega realizada para produtos que tenham sido devolvidos por não atender as especificações definidas 
no Termo de Referencia, ou quantidades a menor ou a maior do que a solicitada. 
5.5.  No momento da entrega dos produtos conforme cronograma a vencedora deverá fornecer a Nota Fiscal dos itens entregues 
na totalidade do pedido, que após a conferência, por no mínimo 01 (um) servidor, encaminhará as Notas Fiscais para o setor 
responsável pelos pagamentos. 
a) A Secretaria solicitante terá o prazo máximo de 03 (tres) dias para processar a conferência do que foi entregue, lavrando o termo 
de recebimento definitivo ou notificando a contratada para substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações.  
b) O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da contratada pela perfeita execução do contrato, ficando a 
mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do contrato, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções. 
5.6. Os equipamentos e mobiliários que necessitarem de montagem e instalação deverão ser feitos pela CONTRATADA; 
 
6. DO PREÇO, REVISÃO E REAJUSTE 
6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis.  
6.2. Fica ressalvada a possibilidade de revisão do preço ofertado, dentro do princípio da teoria do equilíbrio econômico-financeiro 
do contrato, conforme previsto no art. 65 da Lei N° 8.666/93. 
 
7. DA VIGÊNCIA 
7.1. O prazo de vigência do contrato será de 6 (seis) meses, contados da data da sua assinatura, com eficácia após a publicação 
do seu extrato no Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes e nos termos da Lei 8.666/93. 
 
8. DO PAGAMENTO E ORIGEM DOS RECURSOS 
8.1 - Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta corrente, no prazo não 
superior a 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada. 
8.2 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização por parte da contratada. 
8.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá após a data 
de sua apresentação válida.  
8.4- A Empresa licitante vencedora do presente certame fica obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica, para pagamento do objeto 

desta licitação, sendo enviada juntamente com todas as provas de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal, bem como para com o FGTS e Justiça do Trabalho. 

8.5- Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma 

vez, por igual período, a critério da contratante.  

8.6- Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo 

administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 

8.7- As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos constantes de dotações 
consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber. 
 
Unidade Orçamentária: 02.04.02 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Proj.Atividade: 2028 – Manutenção das Ações do Ensino de Tempo Integral/Integrado 
Elemento Despesa: 4490.52.00 – Equipamento e Material Permanente  
Fonte: 19, 22 
 
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
9.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como 
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 
9.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, 
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e 
prazo de garantia ou validade. 
9.3. Os produtos 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. 
9.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,13, 14 e 17 a 27, do Código de 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). 
9.5. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos. 
9.6. Comunicar a Contratante, 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. 
9.7. 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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9.8. Executar as entregas dos produtos conforme especificações e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários 
ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais. 
9.9. Arcar com todas as despesas decorrentes de transporte e entrega do objeto fornecido, sem ônus adicional a Prefeitura Municipal 
de Souto Soares. 
9.10. Arcar com todas as despesas de coleta, transporte e devolução dos itens fornecidos nos casos de necessidade de manutenção 
e/ou calibração dentro do prazo de garantia. 
9.11. Fornecer somente peça nova e de primeiro uso originais do fabricante, conforme o código constante na especificação. 
9.12. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execução contratual, inclusive 
as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos sociais e outras providências, respondendo 
obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis 
ao pessoal empregado para execução contratual. 
9.13. Não transferir a outrem, por qualquer forma nem parcialmente as obrigações. 
 
10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
10.1. Solicitar a execução do objeto à contratada através da emissão de Ordem de Fornecimento. 
10.2. Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto 
contratual, consoante estabelece a Lei Federal no 8.666/1993 e suas alterações posteriores. 
10.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em decorrência, solicitar providências 
da contratada, que atenderá ou justificará de imediato. 
10.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual. 
10.5. Efetuar os pagamentos devidos à contratada nas condições estabelecidas neste Termo. 
10.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento. 
 
11. DA FISCALIZAÇÃO 
11.1. Este contrato será fiscalizado pelo servidor Rodrigo Vieira Andrade, inscrito no CPF de n.º 035.303.545-97, portador da 
Matricula de n.º 571, para exercer as atribuições de Gestor de Contratos Administrativos do Poder Executivo Municipal, conforme 
Decreto Municipal de n.º 172, de 26 de agosto de 2021, publicado em 26 de agosto de 2021 no Diário Oficial do Município. 
 
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
12.1. Dúvidas acerca das disposições contidas neste Termo de Referência poderão ser esclarecidas por intermédio do correio 
eletrônico: licitacaocpl@soutosoares.ba.gov.br 
12.2. O presente documento segue assinado pelos seguintes responsáveis, integrantes da Equipe da Secretaria de Educação. 

 
 

 
Emerson Rodrigues 
Diretor Pedagogico  

 
 
 

Zaira Barbosa de Souza Aandrade 
Sec. de Educação 

 
 

 
 
 

 
 
 

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº. 030/2022 

 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES 
 

DADOS DA LICITAÇÃO 
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PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 

030/2022 

OBJETO: Pregão Eletrônico para: Seleção da proposta mais vantajosa, para AQUISIÇÃO DE 
MOBILIÁRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
CONFORME CONVENIO Nº 164/2022 FIRMADO ENTRE A SECRETÁRIA ESTADUAL DE 
EDUCAÇÃO E FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES 

DADOS DA EMPRESA 

RAZÃO SOCIAL 

CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL 

ENDEREÇO 

TELEFONE FAX EMAIL 

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS 

BANCO: AGENCIA: CONTA: 

 
 

Planilha orçamentária segue acima no Anexo I (Termo de Referência) 

 
 

____________________________, de _______________________ de 2022 
 

Item Descrição Marca Unid Quant V. Unit V.Total 

       

   
        

Observação importante: ao preencher este anexo assumimos o compromisso perante o Pregoeiro que estamos de acordo 
com o Edital e seus Anexos.   

  

Observações: 
O valor global da proposta deverá contemplar todos os tributos, encargos sociais, financeiros e trabalhistas, 
taxas, frete e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a execução do objeto da presente 

licitação. 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNP 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA 
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ANEXO III 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 
 O .........................................................................., Estado da Bahia, inscrito no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, 
sob o nº. ........................................................, localizado à Avenida José Sampaio, nº 08, 1º Andar, Centro, Souto Soares-Ba, neste 
ato representado pelo Secretário (a) Municipal de Educação, o senhor...................................................., brasileiro, inscrito no CPF - 
Cadastro de Pessoas Físicas sob o n° ........................................ e portador do Rg: ..................................., residente e domiciliado 
na ............................................................, ....., Centro, nesta Cidade, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa, 
.............................................................., inscrita no CNPJ sob N°...................................., com sede na 
........................................................................., .............................................., denominada simplesmente CONTRATADA, firmam 
neste ato, o presente contrato Referente Pregão Eletrônico nº __/2022, na forma e condições que se seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO. 

1.1. Este contrato tem como objeto a seleção da proposta mais vantajosa, para AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA SUPRIR 
AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONVENIO Nº 164/2022 FIRMADO ENTRE A 
SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOUTO SOARES 
1.2. Constitui objeto deste contrato a aquisição conforme discrição abaixo discriminado(s): 
 ITEM/LOTE xx 

ITEM DESCRIÇÃO/MATERIAL MARCA UND QTT VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

       

Ou anexar cópia da proposta vencedora no contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO 
2.1. O prazo máximo para a entrega do(s) objeto(s) não poderá(ão) ser superior(es) a 15 dias corridos, a contar da data de 
recebimento da “Ordem de Compra” emitida pelo setor responsável 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
3.1. A licitante se responsabilizará pela entrega e ferecimento do objeto, em perfeitas condições novos e sem avarias, em suas 
respectivas embalagens originais com todos os manuais ou orientação de uso e obedecendo às especificações constantes neste 
instrumento convocatório. 
3.2. O objeto solicitado deverá ser entregue conforme a programação enviada e mediante a ordem de compras/fornecimento do 
Setor de Compras nos seguintes locais e horários: 
a) Prefeitura Municipal de Souto Soares/Ba Av. José Sampaio nº 08, Centro, Souto Soares/BA – CEP: 46.990-000, horários de 
Funcionamento das 08:00h as 12:00h e 14:00h as 17:00h horario de Brasilia. 
3.3. Verificada a desconformidade de algum objeto, a licitante vencedora deverá promover a substituição do mesmo, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital. 
3.4. Não será considerado entrega realizada para produtos que tenham sido devolvidos por não atender as especificações definidas 
no Termo de Referencia, ou quantidades a menor ou a maior do que a solicitada. 
3.5.  No momento da entrega dos produtos conforme cronograma a vencedora deverá fornecer a Nota Fiscal dos itens entregues 
na totalidade do pedido, que após a conferência, por no mínimo 01 (um) servidor, encaminhará as Notas Fiscais para o setor 
responsável pelos pagamentos. 
3.6. A Secretaria solicitante terá o prazo máximo de 03 (tres) dias para processar a conferência do que foi entregue, lavrando o 
termo de recebimento definitivo ou notificando a contratada para substituição do objeto entregue em desacordo com as 
especificações.  
3.7. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da contratada pela perfeita execução do contrato, ficando 
a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do contrato, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções. 
3.8. Os equipamentos e mobiliários que necessitarem de montagem e instalação deverão ser feitos pela CONTRATADA; 
 
CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA  
4.1. O prazo de vigência deste contrato será de 6 (seis) meses, contados da data da sua assinatura, com eficácia após a publicação 
do seu extrato no Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes e nos termos da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINTA – PREÇO, REVISÃO E REAJUSTE 
5.1- O valor global para o fornecimento ora contratado importa em R$................................................................... resultante das 
quantidades constantes da Proposta de Preço vencedora, objeto do Edital de Pregão Nº. ___/2022. 
5.2. Os preços são fixos e irreajustáveis.  
5.3. Fica ressalvada a possibilidade de revisão do preço ofertado, dentro do princípio da teoria do equilíbrio econômico-financeiro 
do contrato, conforme previsto no art. 65 da Lei N° 8.666/93 
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CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO E ORIGEM DOS RECURSOS 
6.1 - Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta corrente, no prazo não 
superior a 30 (trinta) dias, após a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada. 
6.2 - Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização por parte da contratada. 
6.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá após a data 
de sua apresentação válida.  
6.4- A Empresa licitante vencedora do presente certame fica obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica, para pagamento do objeto 

desta licitação, sendo enviada juntamente com todas as provas de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal, bem como para com o FGTS e Justiça do Trabalho. 

6.5- Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma 

vez, por igual período, a critério da contratante.  

6.6- Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo 

administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 

6.7- As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos constantes de dotações 
consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber. 
 
ORGÃO: 03 – ********************** 
UNIDADE: ************************* 
AÇÃO: **************************** 
ELEMENTO DESPESA: ***************************** 
FONTE: ********************************************** 
 
CLÁUSULA SETIMA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES  
7.1 -DA CONTRATADA: 
7.1.1- A CONTRATADA deverá fornecer o objeto desta licitação de acordo a necessidade da CONTRATANTE. 
7.1.2 - A CONTRATADA será legal e financeiramente responsável por todas as obrigações e compromissos contraídos com 
terceiros, para a execução deste Contrato, bem como, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, comerciais 
e outros fins, a eles não se vinculando a CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo ao de solidariedade.  
7.1.3 - A CONTRATADA assume inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência, na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus 
prepostos e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela 
CONTRATANTE ou por seus prepostos. 
7.1.4 – - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução do fornecimento objeto deste Contrato. 
7.1.5 - A CONTRATADA obriga-se a manter estoques suficientes para atender as necessidades do objeto contido no Edital, que é 
parte integrante deste Contrato. 
7.1.6 – Reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93; 
7.1.7 – A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por eles 
assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação. 
7.1.8 - A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem 
no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma prevista na Lei Federal n. 8.666/93. 
 
7.2 - DA CONTRATANTE: 
7.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Quarta, as obrigações financeiras decorrentes do presente Contrato, na 
integralidade dos seus termos; 
7.2.2 – A fiscalização do fornecimento será por pessoal designado pela CONTRATANTE. 
7.2.3 - Poderá a fiscalização ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 36 (tinta e  
seis) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se aplicar a CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA OITAVA – PENALIDADE 
8.1. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a licitante vencedora ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, 
assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades 
civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 
I - Advertência sempre que forem constatadas infrações leves. 
II - Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 
2 (dois) anos; 
IV - 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 
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concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada. 
8.2. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa 
prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
8.3. Inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que 
será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 
I – 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro de 10 (dez) dias 
corridos, contados da data de sua convocação; 
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento não realizado; 
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo.  
8.4. A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura 
imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
8.5. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o Contratado da responsabilidade 
por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas. 
8.6. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, serão assegurados à licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa 
 
CLÁUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO 
9.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, 
sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA: 
9.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
9.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da entrega dos produtos 
adquiridos, nos prazos e condições estipulados; 
9.1.3 - O atraso injustificado no início da entrega; 
9.1.4 - A paralisação da entrega dos produtos, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE; 
9.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou 
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE; 
9.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da CONTRATANTE, bem como dos 
seus superiores; 
9.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo primeiro do artigo 67 da Lei 
número 8666/93 de 21/06/93; 
9.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA; 
9.1.8.1 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a CONTRATADA, assumindo ou não o 
controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem 
prejuízo à Administração; 
9.1.9 - A dissolução da CONTRATADA; 
9.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do contrato; 
9.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item acima citado, acarretará para a CONTRATADA, as conseqüências contidas no 
artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei. 
9.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas: 
9.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados nos itens de 9.1.1 a 9.1.10, ou 
outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93; 
9.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE; 
9.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente da CONTRATANTE; 
9.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os prejuízos regularmente comprovados 
que houver sofrido, tendo direito a: 
a) Devolução da garantia “se houver; 
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;  
9.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor. 
 
CLÁUSULA DECIMA - CONDIÇÕES GERAIS 
10.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, planos estatísticos e quaisquer outros documentos 
elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto executado por ela; 
10.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste Contrato, quando necessário por 
conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA; 
10.3 - Integram o presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital e seus Anexos e a Proposta de Preços da 
CONTRATADA; 
10.4 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar este Contrato; 
10.5 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos. 
 
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
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11.1 Este contrato será fiscalizado pelo servidor Rodrigo Vieira Andrade, inscrito no CPF de n.º 035.303.545-97, portador da 
Matricula de n.º 571, para exercer as atribuições de Gestor de Contratos Administrativos do Poder Executivo Municipal, conforme 
Decreto Municipal de n.º 172, de 26 de agosto de 2021, publicado em 26 de agosto de 2021 no Diário Oficial do Município 
11.2. A presença da fiscalização não atenua, nem elide as responsabilidades da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO 
12.1. O presente Contrato será publicado sob forma de extrato em Diário Oficial do Municipio, no prazo de 10 (dez) dias a partir da 
data de sua assinatura. 
 
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA- FORO 
13.1 - As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de Souto Soares, do Estado da Bahia, com renúncia expressa 
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) 
vias de igual teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo 
 
 
 
Souto Soares Ba, ............. de ...................... de 2022. 
 
 
__________________________________                                   ___________________________________                                     
................................................................                                                                              .......................................... .........................                                                       
CONTRATANTE                                                                                                                 CONTRATADO 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
1: _______________________________                 2:____________________________ 

 
 RG Nº. ....................................................                  RG Nº. .................................................... 
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Modalidade de Licitação - PREGÃO ELETRÔNICO Número 030/2022 

 
 
 

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR 
 
 
 

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os 

fins do disposto Lei 8.666/93, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,  

(  ) nem menor de 16 anos.  

(  ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.  

 

 

 

_______________ _____de __________________ de 2022. 

 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA 
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Modalidade de Licitação - PREGÃO ELETRÔNICO Número 030/2022 

 

 

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE 
HABILITAÇÃO. 

 
 

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto na Lei Federal n. 8.666/93 e Lei n. 10.520/02, o pleno 

conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas. 

 

 

 

 

 

 

_______________ _____de __________________ de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA 
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Modalidade de Licitação - PREGÃO ELETRÔNICO Número 030/2022 

 

  
ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos para os fins da parte final do inciso VII do artigo 4º 
da Lei Federal nº 10.520/02, termos conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações 
objeto da licitação, e ainda:  
 
Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar 
nº 147, de 07 de Agosto de 2014, declaramos:  
 
( ) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.  
 
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na condição de microempresa e que não estamos 
incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06. 
 
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na condição de pequeno porte e que não estamos 
incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06. 
 
( ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/2014, haver restrição na 
comprovação da nossa regularidade fiscal e trabalhista, a cuja regularização procederemos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo 
termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública , cientes de que a não-regularização da documentação , no prazo previsto implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a definida no art. 86 . 
 

 

 

____________________ _____de __________________ de 2022 

 
 

 
_________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA 
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Modalidade de Licitação - PREGÃO ELETRÔNICO Número 030/2022 

 

 

  
ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de (Identificação 

completa da licitante) doravante denominado (Licitante) para fins de participação no certame licitatório acima identificado, 

declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

1. a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim 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 desta licitação, por qualquer meio ou por    qualquer pessoa; 

2. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de 

qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

3. que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de 

fato desta licitação quanto a participar ou não dela; 

4. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto; 

5. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e 

6. que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-

la. 

 
 

 

 

_______________ _____de __________________ de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA 
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Modalidade de Licitação - PREGÃO ELETRÔNICO Número 030/2022 

 

 

ANEXO VIII - MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO 
 
 

Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa _______________________________________(razão social) inscrita no 

CNPJ:____________________________ se compromete a entregar os produtos, nas quantidade e qualidade solicitadas no 

MUNICÍPIO DE SOUTO SOARES, nos locais determinados, no prazo máximo de  até 15 (quinze) dias úteis após o recebimento da 

Ordem de Fornecimento emitida. 

 

 

 

____________________ _____de __________________ de 2022 

 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA 
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