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I. REGÊNCIA LEGAL: 
Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Lei Federal nºs 10.520/2002 e subsidiariamente, 
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993 e 
suas alterações, Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações. 
II. ÓRGÃO INTERESSADO/ SETOR: 

 
PREFEITURA MUNCIPAL DE SOUTO SOARES  
 

III. MODALIDADE 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022 

 IV. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO: 
023/2022 

V. TIPO DE LICITAÇÃO: 
MENOR PREÇO 

VI. FORMA DE FORNECIMENTO: 
ENTREGA PARCELADA 

VII. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 
MENOR PREÇO POR LOTE 

VIII. OBJETO: 
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para AQUISICAO DE PEÇAS PARA 
MAQUINAS PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

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: 17/06/2022 08:00h  
LIMITE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 04/07/2022 até às 08:30h  
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 04/07/2022 às 08:30h  
DATA E A HORA DA DISPUTA: 04/07/2022 às 09:15h  
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: 

944124 

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. 
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I - OBJETO 
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para AQUISICAO DE PEÇAS PARA MAQUINAS 
PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
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. 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”. 
2.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções 
previstas neste edital. 
2.4. Não poderão participar deste Pregão: 
2.5. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão. 
2.7. Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país; 

2.8. 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); 
2.9. 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; 
2.10. Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação judicial ou extrajudicial; 
2.11. Empresas de que sejam proprietários, controladores ou diretores Vereadores (cfr. art. 54, II da Constituição); 
2.12. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade 
Administrativa). 
2.13. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93. 
2.14. 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. 
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. 
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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 lote que o Licitante deseja concorrer, sob pena de 
desclassificação caso o licitante insira os dados apenas em um lote. Caso a licitante arremate um lote e seja habilitada os lotes 
subsequentes não necessariamente necessitara de análise de habilitação sendo que as documentações do lote 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 (2021), 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, ou no Cartório de Registro de 
Títulos e Documentos, todos, obrigatoriamente firmados pelo contador habilitado, com comprovação através da apresentação da 
Certidão de Regularidade 
Profissional (CRP), perante o C.R.C (Conselho Regional de Contabilidade) e dirigente/sócio, qualificados, vedada a sua 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; 
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c) 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. 
d) A boa situação financeira do licitante, será aferida pela observância, dos índices apurados pela fórmula abaixo, cujo cálculo 
deverá ser demonstrado em documento próprio, devidamente assinado por contabilista habilitado, Capital Social mínimo/patrimônio 
líquido de 10% do valor estimado da contratação. 
 
f) ILG - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL >1,00 
g) ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
h) Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
i) ILC - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE >1,00 
j) ILC = Ativo Circulante 
k) Passivo Circulante 
l) SG – SOLVENCIA GERAL>1,00 
m) SG = ___________Ativo Total______________ 
n) Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
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, quando for emitido por ente privado deverá este ser preferencialmente com firma reconhecida de quem o 
subscreveu. 
b) Os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito público devem vir preferencialmente acompanhadas de publicação em 
Diário Oficial, do contrato e/ou extrato do contrato a que se refere o atestado.  
c) Todos os atestados apresentados poderão ser objeto de diligência quanto à sua autenticidade, pelo Pregoeiro, na forma 
estabelecida na Lei. 
d). 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. 
e) 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. 
f) 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. 
d) Declaração de Termo de Compromisso, conforme modelo em anexo. 
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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, não podendo conter rasuras ou entrelinhas, devendo ser 
assinada, sendo facultado conter demais informações que sejam consideradas necessárias para compor a proposta.  
7.2.1 A proposta descrita no sistema licitações-e deverão conter descrição do lote ou conforme proposta em anexo. 
7.3. É facultado ao licitante cotar todos, alguns, ou somente um dos lotes definidos no Anexo deste Edital.  
7.4. 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. 
7.5. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no 
preâmbulo deste Edital. 
7.6. 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. 
7.7. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os licitantes liberados dos 
compromissos assumidos. 
7.8. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.  
7.9. 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. 
7.10. 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: 
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9.1.1. 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 
9.1.2. 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. 
9.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
9.2.1. 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. 
9.2.2. 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. 
9.2.3. 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”. 
9.3. 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”. 
9.4. 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. 
9.5. 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. 
11.1.1. 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. 
11.1.2. Cada um dos lotes do presente Pregão será objeto de lances em separado. Obs: o pregoeiro poderá abrir 03 lotes ou mais 
ao mesmo tempo para a disputa. 
11.1.3. 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.  
11.1.4. 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.  
11.1.5. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no caput e no § 1º, a sessão pública será encerrada 
automaticamente  
11.1.6. 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. 
11.1.7. 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.  
11.1.8. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. Obs: proposta cadastrada de preenchimento de 
campos no licitações-e 
11.1.9. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema. 
11.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de 
aceitação. 
11.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances. 
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11.4. A troca de mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes se dará exclusivamente via sistema, que disponibilizará campo próprio. 
11.5. 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. 
11.6. O lance deverá ser ofertado pelo valor global para o lote. 
11.7. 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. 
11.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 
11.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, 
vedada a identificação do licitante. 
11.10. 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. 
11.11. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais 
vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste 
Edital.  
11.12. 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.  
11.13. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.  
11.14. Será declarado arrematante o que apresentar o menor preço para o lote. 
11.15. 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.  
11.16. 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. 
11.17. Na fase de disputa o pregoeiro poderá abri mais de um lote por vez para disputa. 
 
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: 
13.1.1. 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); 
13.1.2. 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). 
13.1.3. 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). 
13.2. 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). 
13.3. O critério de empate (5%) deverá ser aferido segundo o preço obtido antes da negociação prevista no item “NEGOCIAÇÃO”. 
13.4. 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. 
13.5. 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). 
13.6. 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) 
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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 poderá 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 Lote.  
16.3. Será desclassificada a proposta final que: 
16.3.1 Contenha vícios ou ilegalidades; 
16.3.2 Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Edital ou Termo de Referência; 
16.3.3 Apresentar preços finais superiores ao valor estimado pela Administração previamente à Licitação; 
16.3.4 Apresentar preços que sejam manifestamente inexequíveis; 
16.3.5 Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura 
dos custos decorrentes da contratação pretendida; 
16.4. 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. 
16.5. 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. 
16.6. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das 
propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas 
de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 
16.7. 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 
Diretos do Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatório dos valores das ordens 
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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, dados bancários, não podendo conter rasuras ou entrelinhas, devendo 
ser assinada, sob pena de inabilitação. 
8.4. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua 
portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado. 
18.5. 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. 

19.2.1. As razões do recurso deverão ser registradas em campo próprio do sistema, dentro do prazo, 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. 
19.3. 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. 
19.4. 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. 
19.5. Manifestado o interesse de recorrer, o pregoeiro poderá: 
19.5.1. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo estabelecido; 
19.5.2. Motivadamente, reconsiderar a decisão; 
19.5.3. Manter a decisão, encaminhando o recurso para autoridade julgadora. 
19.6. 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 
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 
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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 DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA- REVISÃO E REAJUSTE  
23.1. Os critérios de revisão e reajustamento estão previstos no Termo de Referência 
 
XXIV – PAGAMENTO 
24.1. Os critérios de pagamento estão previstos no Termo de Referência 
 
XXV – FISCALIZAÇÃO E PRAZO/FORNECIMENTO/RECEBIMENTO DO OBJETO 
25.1. Os critérios de fiscalização e prazo/fornecimento/recebimento 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. 
26.3.1. 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. 
26.4. 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; 
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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.  
26.5. 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. 
26.6. 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. 
26.7. 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, 15 de junho de 2022. 
 

 
 
 

 
Andre Luis Sampaio Cardoso                                                                                              Amaury Alves Batista Junior  
        Prefeito Municipal                                                                                                                            Pregoeiro 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO. 
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para AQUISICAO DE PEÇAS PARA MAQUINAS 
PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
2. JUSTIFICATIVAS. 
2.1. A presente aquisição justifica-se pela necessidade de necessidade de darmos continuidade nos trabalhos desenvolvidos pela 
Prefeitura Municipal de Souto Soares/BA através da sec. de Transporte. Considerando que a frota de veículos pesados e 
maquinários, não podem sofrer interrupções, devido a importância de recuperação de vias públicas urbanas e rurais, justificamos a 
necessidade da realização da Licitação 
2.2 A aquisição será realizada mediante licitação na Modalidade de Pregão Eletrônico do tipo Menor Preço por Lote, com lotes 
compostos por itens para cada marca e modelo de maquina especifica, conforme condições propostas no Edital e neste Termo de 
Referência. 
2.3. 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. 
2.3.  Para fins de formação e avaliação pelo fornecedor, segue planilhas com descrição dos produtos.  
 

LOTE 1 (PEÇAS PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K) 

ITEM  DESCRIÇÃO  UND  QUANT.  VAL. UNITÁRIO  VALOR TOTAL 

1  ALTERNADOR COMPLETO  UNID  2   R$        7.689,28    R$                 15.378,55  

2  ANEL VEDAÇÃO  UNID  100   R$                5,18    R$                       517,50  

3  BATERIA 12V 100 AMP  UNID  4   R$           957,00    R$                   3.828,00  

4  BARRA DIREÇÃO CENTRAL  UNID  1   R$        3.001,00    R$                   3.001,00  

5  BICOS BOMBA INJETORA  UNID  6   R$        5.591,50    R$                 33.549,00  

6  BOBINA DE CAMPO  UNID  2   R$           763,38    R$                   1.526,75  

7  BOMBA D'AGUA  UNID  2   R$        4.243,60    R$                   8.487,20  

8  BOMBA DE ÓLEO MOTOR  UNID  2   R$        7.350,50    R$                 14.701,00  

9  JOGO DE BRONZINA DE MANCAL  JOGO  2   R$        3.900,95    R$                   7.801,90  

10  CABEÇOTE BOMBA INTERNA  UNID  1   R$        6.899,75    R$                   6.899,75  

11  CANTO LAMINA  UNID  100   R$           571,00    R$                 57.100,00  

12  CARDAN DA TRANSMISSÃO  UNID  1   R$        5.688,50    R$                   5.688,50  

13  CHAVE DE LUZ  UNID  2   R$        1.753,89    R$                   3.507,78  

14  CHAVE DE SETA  UNID  2   R$        2.323,75    R$                   4.647,50  

15  CHAVE DE SETA COM COMUTAÇÃO  UNID  2   R$        3.948,10    R$                   7.896,20  

16  CHAVE LIMPADOR DE PARA‐BRISA  UNID  2   R$        1.906,10    R$                   3.812,20  

17  LANTERNA TRASEIRA  UNID  2   R$           779,50    R$                   1.559,00  

18  LANTERNA DIANTEIRA  UNID  2   R$           769,25    R$                   1.538,50  

19  ALAVANCA COMANDO HIDRÁULICO  UNID  2   R$        1.937,00    R$                   3.874,00  

20  CORREIA DO ALTERNADOR  UNID  15   R$           169,20    R$                   2.538,00  

21  COXIM DE MOTOR  UNID  4   R$        1.190,10    R$                   4.760,40  

22  COXIM DE RADIADOR  UNID  4   R$           437,39    R$                   1.749,54  

23  CRUZETA CARDAN  UNID  6   R$           426,95    R$                   2.561,70  

24  CUBO DIANTEIRO  UNID  2   R$        4.678,81    R$                   9.357,61  

25  RETENTOR BOMBA HIDRÁULICA  UNID  12   R$             39,55    R$                       474,60  

26  POLIA VENTILADOR  UNID  20   R$           761,46    R$                 15.229,20  

27  EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO  UNID  4   R$        2.628,13    R$                 10.512,50  
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28  FAROL DIANTEIRO  UNID  10   R$           164,30    R$                   1.643,00  

29  FILTRO DE AR EXTERNO PRIMÁRIO  UNID  12   R$           392,91    R$                   4.714,89  

30  FILTRO DE AR DIANTEIRO SECUNDÁRIO  UNID  12   R$           186,97    R$                   2.243,58  

31  FILTRO HIDRÁULICO  UNID  6   R$           817,65    R$                   4.905,90  

32  FLANGE CARDAN  UNID  2   R$        2.157,83    R$                   4.315,67  

33  INDUZIDO  UNID  2   R$        1.244,79    R$                   2.489,58  

34  JOGO DE EMBUCHAMENTO MANGA EIXO  JOGO  12   R$           378,75    R$                   4.545,00  

35  JUNTA CABEÇOTE  UNID  4   R$           953,44    R$                   3.813,75  

36  JUNTA DIFERENCIAL  UNID  4   R$             84,40    R$                       337,60  

37  LÂMINAS  UNID  20   R$        1.531,50    R$                 30.630,00  

38  LUVAS CARDAN  UNID  2   R$           868,52    R$                   1.737,04  

39  MANGUEIRA HIDRÁULICA  UNID  20   R$           362,71    R$                   7.254,15  

40  MANCAL MOTOR DE PARTIDA  UNID  2   R$        1.114,43    R$                   2.228,86  

41  PARABRISA DIANTEIRO  UNID  4   R$        2.538,75    R$                 10.155,00  

42  PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA  UNID  50   R$             50,53    R$                   2.526,25  

43  PARAFUSO DA RODA TRASEIRA  UNID  80   R$             53,03    R$                   4.242,00  

44  PARAFUSO DA LAMINA  UNID  200   R$             15,81    R$                   3.162,00  

45  PARAFUSO ESPIGÃO  UNID  20   R$             66,58    R$                   1.331,50  

46  PARAFUSO TRANSMISSÃO  UNID  20   R$             12,10    R$                       241,90  

47  PINO DE EIXO DIANTEIRO  UNID  8   R$           432,60    R$                   3.460,80  

48  PINO DE EIXO TRASEIRO   UNID  8   R$           356,10    R$                   2.848,80  

49  PISTA DO RETENTOR DIANTEIRO  UNID  4   R$           248,00    R$                       992,00  

50  FLANGE PINHÃO  UNID  2   R$        2.988,48    R$                   5.976,95  

51  PLACA DO GIRA CIRCULO  UNID  20   R$           256,44    R$                   5.128,80  

52  PONTEIRA DESLIZANTE DO CARDAN  UNID  2   R$           786,90    R$                   1.573,80  

53  FLANGE TRANSMISSÃO  UNID  2   R$        3.351,16    R$                   6.702,31  

54  PONTEIRAS CARDAN  UNID  2   R$           814,55    R$                   1.629,10  

55  PORCAS DA RODA  UNID  40   R$             27,85    R$                   1.113,80  

56  RADIADOR  UNID  2   R$     12.344,55    R$                 24.689,11  

57  REGULADOR DE VOLTAGEM  UNID  8   R$           418,35    R$                   3.346,80  

58  RETENTOR CUBO DIANTEIRO  UNID  10   R$           201,78    R$                   2.017,75  

59 
REPARO DO CILINDRO DESLOCAMENTO DA 
LÂMINA  UNID  5   R$           250,68    R$                   1.253,40  

60  REPARO DO CILINDRO INCLINAÇÃO DA RODA  UNID  8   R$           223,13    R$                   1.785,00  

61  REPARO DO CILINDRO INCLINAÇÃO DA LÂMINA  UNID  4   R$           249,88    R$                       999,50  

62 
REPARO DO CILINDRO LEVANTAMENTO DA 
LÂMINA  UNID  5   R$           493,70    R$                   2.468,50  

63  REPARO BOMBA HIDRÁULICA  UNID  5   R$           439,80    R$                   2.199,00  

64  REPARO CILINDRO DIREÇÃO  UNID  8   R$           265,25    R$                   2.122,00  

65  REPARO DO ESCARIFICADOR  UNID  8   R$           261,75    R$                   2.094,00  

66  RETENTOR PINHÃO  UNID  5   R$           473,35    R$                   2.366,75  

67  RETENTOR RODA DIANTEIRO  UNID  5   R$           347,30    R$                   1.736,50  

68  RETENTOR RODA TRASEIRA  UNID  5   R$           377,45    R$                   1.887,25  
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69  RESERVATORIO DO LAVA PARA BRISA  UNID  2   R$           790,16    R$                   1.580,33  

70  ROLAMENTO DE ALTERNADOR  UNID  10   R$             87,69    R$                       876,88  

71  ROLAMENTO VENTILADOR  UNID  5   R$           259,85    R$                   1.299,25  

72  ROLAMENTO DIANTEIRO DO PINHÃO  UNID  5   R$           855,20    R$                   4.276,00  

73  ROLAMENTO EIXO PRINCIPAL  UNID  4   R$           412,70    R$                   1.650,80  

74  ROLAMENTO EIXO SECUNDÁRIO  UNID  4   R$           273,60    R$                   1.094,40  

75  ROLAMENTO LATERAL DA COROA  UNID  4   R$           974,35    R$                   3.897,40  

76  ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO  UNID  4   R$           863,45    R$                   3.453,80  

77  ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO  UNID  4   R$           909,52    R$                   3.638,06  

78  ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO  UNID  4   R$        1.033,38    R$                   4.133,50  

79  ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO  UNID  4   R$        1.170,75    R$                   4.683,00  

80  ROLAMENTO TRASEIRO DO PINHÃO  UNID  2   R$        1.280,63    R$                   2.561,25  

81  ROTOR DE ALTERNADOR  UNID  4   R$        1.040,70    R$                   4.162,80  

82  EIXO RODA MOTRIZ  UNID  2   R$        7.073,45    R$                 14.146,90  

83  TAMPA CUBO RODA DIANTERA  UNID  6   R$           367,50    R$                   2.205,00  

84  SOLENOIDE   UNID  4   R$           357,28    R$                   1.429,12  

85  SUPORTE DO MOTOR  UNID  4   R$        1.528,80    R$                   6.115,20  

86  SUPORTE ESCOVA ALTERNADOR  UNID  6   R$           211,05    R$                   1.266,30  

87  ANEL VEDAÇÃO FREIO  UNID  4   R$           277,16    R$                   1.108,64  

88  TERMINAL DE DIREÇÃO ESQUERDO  UNID  4   R$           595,75    R$                   2.383,00  

89  TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO  UNID  2   R$           644,90    R$                   1.289,80  

90  TERMINAL CABO COMANDO  UNID  2   R$           310,06    R$                       620,11  

91  PORCA PINHÃO DIFERENCIAL  UNID  2   R$           280,48    R$                       560,97  

92  TENSOR ESTICADOR CORREIA  UNID  6   R$           462,05    R$                   2.772,30  

93  SOLENOIDE FREIO  UNID  4   R$        2.034,25    R$                   8.137,01  

94  UNHAS DO ESCARIFICADOR  UNID  150   R$           132,93    R$                 19.939,88  

95  CALÇO DE AJUSTE DO CIRCULO  UNID  100   R$           161,28    R$                 16.127,50  

96  CALÇO DE BRONZE GIRA CIRCULO  UNID  100   R$           194,29    R$                 19.428,50  

97  CALÇO AFINAÇÃO LÂMINA  UNID  100   R$             35,17    R$                   3.517,00  

98  CALÇO AFINAÇÃO TRILHO LÂMINA  UNID  100   R$             46,67    R$                   4.667,00  

99  FILTRO LUBRIFICANTE  UNID  12   R$           136,26    R$                   1.635,12  

100  FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA  UNID  12   R$           305,70    R$                   3.668,34  

101  SELO BOMBA D'ÁGUA  UNID  4   R$           459,49    R$                   1.837,95  

102  KIT DE ANÉIS  KIT  4   R$        1.382,95    R$                   5.531,80  

103  JUNTA TAMPA DE VÁLVULAS  UNID  4   R$           290,17    R$                   1.160,66  

104  POLIA DO TENSOR CORREIA ALTERNADOR  UNID  4   R$           639,10    R$                   2.556,40  

105  MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR  UNID  4   R$           720,93    R$                   2.883,70  

106  ROLAMENTO DO TENSOR BOMBA D'ÁGUA  UNID  6   R$           270,57    R$                   1.623,44  

107  CAMISA DE UNIDADE INJETORA  UNID  6   R$           330,08    R$                   1.980,50  

108  RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL  UNID  6   R$           340,70    R$                   2.044,17  

109  PINO ARTICULAÇÃO CENTRAL  UNID  4   R$           662,35    R$                   2.649,40  

110  PINO ARTICULAÇÃO  UNID  4   R$           654,53    R$                   2.618,10  
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111  VÁLVULA TERMOSTÁTICA  UNID  2   R$           417,15    R$                       834,30  

112  PINO UNHA ESCARIFICADOR  UNID  100   R$             31,78    R$                   3.177,50  

113  TERMINAL BARRA LONGA  UNID  2   R$           552,35    R$                   1.104,70  

114  FILTRO TRANSMISSÃO  UNID  12   R$           730,33    R$                   8.763,90  

115  FILTRO AR CONDICIONADO EXTERNO  UNID  12   R$           269,85    R$                   3.238,20  

116  FILTRO AR CONDICIONADO INTERNO  UNID  12   R$           290,13    R$                   3.481,50  

117  FILTRO COMBUSTÍVEL  UNID  12   R$           265,46    R$                   3.185,49  

118  CORRENTE DO TANDEM  UNID  4   R$        5.971,37    R$                 23.885,47  

119  COROA DO TANDEM  UNID  2   R$        4.685,60    R$                   9.371,20  

120  BOMBA ELETRICA DE COMBUSTÍVEL   UNID  2   R$        3.990,06    R$                   7.980,13  

121  MOTOR PARTIDA   UNID  2   R$        5.599,05    R$                 11.198,10  

122  CASTANHA INCLINAÇÃO DA LÂMINA  UNID  10   R$             46,19    R$                       461,90  

123  ANEL PISTÃO DESLOCAMENTO  UNID  8   R$             29,04    R$                       232,34  

124  GAXETA PISTÃO  UNID  6   R$           120,34    R$                       722,04  

125  RETENTOR PISTÃO ARTICULAÇÃO  UNID  6   R$             49,70    R$                       298,17  

126  ROTOR BOMBA D'ÁGUA  UNID  4   R$        5.738,75    R$                 22.955,00  

127  MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR  UNID  10   R$        1.413,95    R$                 14.139,50  

128  CORREIA ALTERNADOR  UNID  12   R$           304,86    R$                   3.658,29  

129  SOLENOIDE TRANSMISSÃO  UNID  4   R$        3.459,23    R$                 13.836,90  

130  SENSOR VELOCIDADE  UNID  2   R$        1.757,28    R$                   3.514,55  

131  SIRENE RÉ 24V EQUIPAMENTOS  UNID  4   R$           420,45    R$                   1.681,78  

132  RESERVATÓRIO ÁGUA RADIADOR  UNID  6   R$        4.899,78    R$                 29.398,65  

133  TRAVA CASTANHA LÂMINA  UNID  8   R$             73,90    R$                       591,20  

134  PALHETA LIMPADOR PARABRISA  UNID  5   R$           293,85    R$                   1.469,25  

135  PINO ESFÉRICO DO CICLO  UNID  2   R$           893,20    R$                   1.786,40  

136  CORREIA BOMBA D'ÁGUA  UNID  9   R$           152,78    R$                   1.374,98  

137  PLACA TRAVA LÂMINA   UNID  4   R$             44,48    R$                       177,91  

138  BUCHA FIBRA TANDEM  UNID  4   R$           861,60    R$                   3.446,40  

139  RASPADOR CILINDRO HIDRÁULICO  UNID  16   R$             53,08    R$                       849,28  

140  JUNTA RADIADOR ÓLEO  UNID  2   R$           293,10    R$                       586,20  

141  AMORTECEDOR ASSENTO  UNID  2   R$           608,98    R$                   1.217,95  

142  ANEL ORING COMANDO  UNID  20   R$             35,51    R$                       710,20  

143  ANEL ORING CUBO DIANTEIRO  UNID  4   R$             55,97    R$                       223,88  

144  RETENTOR DUAL CONE  UNID  10   R$           347,43    R$                   3.474,25  

145  ANEL BICO INJETOR  UNID  12   R$             45,51    R$                       546,06  

146  GRAXETA CILINDRO HIDRÁULICO  UNID  30   R$             43,90    R$                   1.316,85  

147  ANEL ORING FREIO  UNID  8   R$           114,36    R$                       914,84  

148  ANEL ELÁSTICO PINO ESCARIFICADOR  UNID  8   R$             14,14    R$                       113,12  

149  TAMPA PURIFICADOR AR  UNID  2   R$        1.816,08    R$                   3.632,15  

150  ESPELHO RETROVISOR   UNID  4   R$           814,47    R$                   3.257,86  

151  JUNTA EIXO CENTRAL TANDEM  UNID  4   R$           224,13    R$                       896,50  

152  PARAFUSO FLANGE DIFERENCIAL  UNID  16   R$             52,60    R$                       841,60  

Rua Eutacio Vieira Viana | 0 | Centro | Souto Soares-Ba

www.soutosoares.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

E75DCFDDD61174F61A12501380B1BB77



quarta-feira, 15 de junho de 2022  |  Ano VII - Edição nº 00880 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 044

Prefeitura Municipal de Souto Soares
   

   

                                  ESTADO DA BAHIA 
                PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES 
                  Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000 
                  CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128 
      
 

 
 

 

 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO - Nº. 015/2022 
 
 

Página 16 de 37 
 
 

153  PARAFUSO TAMPA CUBO DIANTEIRO  UNID  24   R$             46,31    R$                   1.111,44  

154  COLAR ARTICULAÇÃO  UNID  4   R$           363,66    R$                   1.454,64  

155  JUNTA SUPORTE FILTRO  UNID  2   R$             92,64    R$                       185,28  

156  RETENTOR TANDEM  UNID  2   R$           382,55    R$                       765,10  

157  DUO CONE RODA TRASEIRA  UNID  4   R$           352,24    R$                   1.408,94  

158  PARAFUSO AJUSTE SAPATA  UNID  20   R$             91,31    R$                   1.826,20  

159  ANEL RETENTOR FREIO ESTACIONÁRIO  UNID  5   R$             45,78    R$                       228,90  

160  RETENTOR ARTICULAÇÃO  UNID  4   R$             75,97    R$                       303,88  

161  JOGO CALÇO ARTICULAÇÃO  JOGO  4   R$           283,23    R$                   1.132,90  

162  BUCHA ARTICULAÇÃO CENTRAL  UNID  8   R$           787,02    R$                   6.296,12  

163  RETENTOR EIXO CENTRAL  UNID  4   R$           472,16    R$                   1.888,62  

164  ROLAMENTO ARTICULAÇÃO  UNID  4   R$        1.402,42    R$                   5.609,66  

165  ESPAÇADOR ARTICULAÇÃO  UNID  4   R$           128,78    R$                       515,13  

166  DUO CONE PINHÃO GIRO  UNID  4   R$           410,31    R$                   1.641,23  

167  ANEL VEDAÇÃO TENDEM  UNID  4   R$           131,78    R$                       527,12  

168  CRUZETA CARDAN BOMBA HIDRÁULICA  UNID  8   R$           168,55    R$                   1.348,36  

169  TIRA BRONZE LÂMINA  UNID  20   R$           338,49    R$                   6.769,80  

170  CALÇO SAPATA CIRCULO  UNID  40   R$           156,45    R$                   6.257,80  

171  JOGO DE CORREIA HELICE (3 PEÇAS)  JOGO  6   R$           417,30    R$                   2.503,80  

172  KIT REPARO GIRO  KIT  4   R$           314,45    R$                   1.257,78  

173  RETENTOR TRASEIRO MOTOR  UNID  4   R$           521,54    R$                   2.086,14  

174  VEDADOR CILINDRO ARTICULAÇÃO  UNID  4   R$             94,15    R$                       376,58  

175  CHAVE GERAL  UNID  2   R$           250,28    R$                       500,55  

176  RETENTOR BOMBA D'ÁGUA  UNID  2   R$           198,94    R$                       397,89  

177  PINO CILINDRO DIREÇÃO  UNID  2   R$           469,30    R$                       938,60  

178  PINO CILINDRO ARTICULAÇÃO  UNID  2   R$           414,79    R$                       829,58  

179  BUCHA CILINDRO ARTICULAÇÃO  UNID  4   R$           287,19    R$                   1.148,74  

180  BUCHA CILINDRO LEVANTE  UNID  4   R$           367,06    R$                   1.468,23  

181  PARAFUSO 1/2 X2,1/2 POLEGADA  UNID  50   R$             14,88    R$                       743,75  

182  PARAFUSO 1 X4 POLEGADA  UNID  50   R$             36,63    R$                   1.831,25  

183  SAPATA TIRA CICLO  UNID  8   R$           553,04    R$                   4.424,32  

184  SOLENOIDE AUXILIAR PARTIDA 24V  UNID  4   R$           296,94    R$                   1.187,74  

185  ARRUELA FIBRA  16MM  UNID  50   R$                3,41    R$                       170,25  

186  RELÉ AUXILIAR 24V  UNID  8   R$             71,55    R$                       572,36  

187  ANEL ENCOSTO ROLAMENTO TRASEIRO  UNID  4   R$           157,56    R$                       630,22  

188  CALÇO AFINAÇÃO RÓTULA CICLO  UNID  16   R$             73,82    R$                   1.181,04  

189  SUPORTE UNHA ESCARIFICADOR  UNID  20   R$           527,76    R$                 10.555,10  

           R$     843.240,21  
 

LOTE 2 (PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA HL 740) 

ITEM  DESCRIÇÃO   UND  QUANT.  VAL. UNITÁRIO  VALOR TOTAL 

1  ALTERNADOR COMPLETO  UNID  2   R$        6.055,00    R$                 12.110,00 

2  BATERIA 12V 150AMP  UNID  8   R$        1.577,17    R$                 12.617,36 
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3  IMPULSOR PARTIDA  UNID  4   R$           649,10    R$                    2.596,40 

4  BICO INJETOR  UNID  12   R$           341,99    R$                    4.103,82 

5  BOBINA DE CAMPO  UNID  2   R$           504,45    R$                    1.008,90 

6  BOMBA D'AGUA  UNID  2   R$           391,18    R$                       782,35 

7  BOMBA DE ÓLEO MOTOR  UNID  2   R$           892,85    R$                    1.785,70 

8  BORRACHA DA JANELA  UNID  2   R$           985,25    R$                    1.970,50 

9  BORRACHA DE PARA‐BRISA  UNID  2   R$        1.960,75    R$                    3.921,50 

10  BORRACHA DE PORTA  UNID  2   R$        1.298,25    R$                    2.596,50 

11  JOGO BRONZINA DE BIELA  UND  2   R$           500,14    R$                    1.000,28 

12  JOGO BRONZINA DE MANCAL  JOGO  2   R$           715,70    R$                    1.431,39 

13  CABEÇOTE FILTRO DIESEL  UNID  2   R$           474,04    R$                       948,07 

14  CHAVE DE LUZ  UNID  2   R$        1.793,33    R$                    3.586,67 

15  CHAVE DE SETA  UNID  2   R$        2.468,85    R$                    4.937,70 

16  CHAVE REVERSORA  UNID  2   R$        2.342,00    R$                    4.683,99 

17  CHAVE LIMPADOR DE PARA‐BRISA  UNID  2   R$        1.313,53    R$                    2.627,05 

18  ANEL VEDAÇÃO CUBO RODA DIANTEIRA  UNID  6   R$           181,34    R$                    1.088,04 

19  ANEL VEDAÇÃO CUBO RODA TRASEIRA  UNID  6   R$           165,74    R$                       994,46 

20  REPARO CILINDRO ARTICULAÇÃO  UNID  4   R$           447,06    R$                    1.788,22 

21  CORREIA DO ALTERNADOR  UNID  10   R$           224,74    R$                    2.247,35 

22  COXIM DE MOTOR  UNID  4   R$           798,73    R$                    3.194,90 

23  COXIM DE RADIADOR  UNID  4   R$           328,95    R$                    1.315,80 

24  COLETOR ADMISSÃO   UNID  1   R$        1.626,90    R$                    1.626,90 

25  COLETOR ESCAPE  UNID  2   R$        1.804,60    R$                    3.609,20 

26  CRUZETA CARDAM  UNID  16   R$           461,95    R$                    7.391,20 

27  CRUZETA TRANSMISSÃO  UNID  16   R$           449,21    R$                    7.187,40 

28  CUBO DIANTEIRO MONTADO  UNID  4   R$        7.747,60    R$                 30.990,40 

29  CUBO TRASEIRO MONTADO  UNID  4   R$        7.877,90    R$                 31.511,60 

30  DENTE CENTRAL CONCHA  UNID  60   R$           678,25    R$                 40.695,00 

31  DISCO DE FREIO  UNID  24   R$           321,05    R$                    7.705,20 

32  ELEMENTO BICO  UNID  24   R$           207,10    R$                    4.970,40 

33  FAROL  UNID  6   R$           445,18    R$                    2.671,05 

34  FILTRO DE AR EXTERNO  UNID  12   R$           313,20    R$                    3.758,34 

35  FLANGE CARDAN  UNID  4   R$           892,43    R$                    3.569,70 

36  INDUZIDO  UNID  2   R$           882,10    R$                    1.764,19 

37  JOGO DE EMBUCHAMENTO MANGA EIXO  JOGO  2   R$        4.123,40    R$                    8.246,80 

38  JUNTA CABEÇOTE  UNID  3   R$           505,75    R$                    1.517,25 

39  JUNTA DIFERENCIAL  UNID  3   R$           330,29    R$                       990,86 

40  LUVAS CARDAM  UNID  3   R$           687,39    R$                    2.062,18 

41  MANCAL MOTOR DE PARTIDA  UNID  3   R$           432,55    R$                    1.297,65 

42  MANGUEIRA HIDRÁULICA  UNID  20   R$           404,28    R$                    8.085,50 

43  MANGUEIRA PURIFICADOR  UNID  4   R$           352,55    R$                    1.410,20 

44  PISTA ROLAMENTO POLIA  UNID  4   R$           174,49    R$                       697,94 
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45  PARABRISA DIANTEIRO  UNID  2   R$        2.408,25    R$                    4.816,50 

46  PARAFUSO DENTE DA CONCHA  UNID  60   R$             35,70    R$                    2.141,70 

47  PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA  UNID  50   R$             79,79    R$                    3.989,25 

48  PARAFUSO RODA TRASEIRA  UNID  50   R$             78,79    R$                    3.939,25 

49  PARAFUSO PARALAMA  UNID  60   R$             18,41    R$                    1.104,60 

50  PARAFUSO TRANSMISSÃO  UNID  32   R$             24,17    R$                       773,44 

51  DENTE LATERAL DIREITO CONCHA  UNID  4   R$           845,85    R$                    3.383,40 

52  PORTA BICO INJETOR  UNID  6   R$           536,96    R$                    3.221,75 

53  TRAVA PORTA INJETOR  UND  63   R$           261,10    R$                 16.449,30 

54  PONTEIRA DESLIZANTE DO CARDAN  UNID  3   R$           763,38    R$                    2.290,13 

55  PONTEIRA INTERMEDIARIA DO CARDAN  UNID  3   R$           652,37    R$                    1.957,10 

56  GARFO CARDAN  UNID  3   R$           423,73    R$                    1.271,20 

57  PARALAMA   UNID  4   R$        1.266,48    R$                    5.065,90 

58  RADIADOR ÁGUA MOTOR  UNID  2   R$        9.090,89    R$                 18.181,78 

59  REGULADOR DE VOLTAGEM  UNID  5   R$           430,49    R$                    2.152,43 

60  RETENTOR PINHÃO  UNID  3   R$           197,15    R$                       591,44 

61  RETENTOR SAÍDA TRANSMISSÃO   UNID  2   R$           262,48    R$                       524,95 

62  RETENTOR RODA DIANTEIRO  UNID  8   R$           273,24    R$                    2.185,92 

63  RETENTOR SEMI EIXO  UNID  5   R$           241,95    R$                    1.209,75 

64  ROLAMENTO DE ALTERNADOR  UNID  10   R$             77,55    R$                       775,45 

65  ROLAMENTO ARTICULAÇÃO  UNID  8   R$           481,40    R$                    3.851,18 

66  ROLAMENTO DIANTEIRO DO PINHÃO  UNID  4   R$           744,60    R$                    2.978,40 

67  ROLAMENTO TRASEIRO PINHÃO  UNID  4   R$           732,69    R$                    2.930,74 

68  RÓTULA HASTE ARTICULAÇAO  UNID  8   R$           374,69    R$                    2.997,48 

69  ROLAMENTO LATERAL DA COROA  UNID  4   R$           307,29    R$                    1.229,15 

70  ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO  UNID  4   R$        1.366,43    R$                    5.465,72 

71  ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO  UNID  4   R$        1.403,52    R$                    5.614,07 

72  ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO  UNID  4   R$        1.336,50    R$                    5.346,00 

73  ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO  UNID  4   R$        1.293,95    R$                    5.175,80 

74  ROLAMENTO TRASEIRO DO PINHÃO  UNID  2   R$        1.279,93    R$                    2.559,85 

75  ROTOR DE ALTERNADOR  UNID  3   R$           606,05    R$                    1.818,15 

76  DANTE LATERAL ESQUERDO CONCHA  UNID  4   R$           843,85    R$                    3.375,40 

77  SOLENOIDE  TRANSMISSÃO  UNID  4   R$        1.925,70    R$                    7.702,80 

78  SUPORTE COXIM MOTOR  UNID  3   R$           820,60    R$                    2.461,80 

79  PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA  UNID  5   R$           179,48    R$                       897,38 

80  PASTILHA FREIO  JOGO  5   R$           195,45    R$                       977,23 

81  BORDA SOLDÁVEL LÂMINA  UNID  2   R$        4.275,42    R$                    8.550,85 

82  TERMINAL PINHÃO DIFERENCIAL  UNID  2   R$           939,67    R$                    1.879,34 

83  TERMINAL DIANTEIRO TRANSMISSÃO  UNID  2   R$        1.928,35    R$                    3.856,70 

84  TERMINAL TRASEIRO TRANSMISSÃO  UNID  4   R$        1.952,50    R$                    7.810,00 

85  CARDAN TRANSMISSÃO  UNID  4   R$        3.597,60    R$                 14.390,40 

86  TURBINA  UNID  4   R$        4.436,05    R$                 17.744,20 

Rua Eutacio Vieira Viana | 0 | Centro | Souto Soares-Ba

www.soutosoares.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

E75DCFDDD61174F61A12501380B1BB77



quarta-feira, 15 de junho de 2022  |  Ano VII - Edição nº 00880 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 047

Prefeitura Municipal de Souto Soares
   

   

                                  ESTADO DA BAHIA 
                PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES 
                  Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000 
                  CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128 
      
 

 
 

 

 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO - Nº. 015/2022 
 
 

Página 19 de 37 
 
 

87  TUBO INJETOR  UNID  12   R$           349,63    R$                    4.195,50 

88  VÁLVULA RECALQUE  UNID  4   R$        2.981,30    R$                 11.925,20 

89  VOLANTE MOTOR  UNID  2   R$        1.706,98    R$                    3.413,95 

90  LÂMINA DA CONCHA  UND  6   R$        4.670,10    R$                 28.020,60 

           R$     478.288,98  

 
LOTE 3 (PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA JCB) 

ITEM  DESCRIÇÃO   UND  QUANT.  VAL. UNITÁRIO  VALOR TOTAL 

1  ALTERNADOR COMPLETO  UNID  2   R$        4.597,95    R$                  9.195,90  

2  BATERIA 12V 100AMP  UNID  4   R$           893,18    R$                  3.572,71  

3  IMPULSOR MOTOR PARTIDA  UNID  4   R$           482,48    R$                  1.929,90  

4  BICO INJETOR  UNID  8   R$        1.346,50    R$                10.772,00  

5  BOBINA DE CAMPO  UNID  2   R$           473,70    R$                     947,40  

6  BOMBA D'AGUA  UNID  2   R$        1.361,75    R$                  2.723,50  

7  BOMBA DE ÓLEO MOTOR  UNID  2   R$        1.854,08    R$                  3.708,15  

8  BORRACHA PORTA   UNID  2   R$        1.125,98    R$                  2.251,96  

9  JOGO DE BRONZINA DE BIELA  JOGO  2   R$           905,54    R$                  1.811,07  

10  JOGO DE BRONZINA DE MANCAL  UND  2   R$           986,95    R$                  1.973,90  

11  CABEÇOTE FILTRO DE COMBUSTÍVEL  UNID  2   R$        2.071,95    R$                  4.143,90  

12  CAVALETE D´ÁGUA   UNID  2   R$           718,96    R$                  1.437,92  

13  INTERRUPTOR PAINEL  UNID  8   R$           258,57    R$                  2.068,52  

14  CHAVE DE SETA  UNID  2   R$        1.184,88    R$                  2.369,75  

15  CHAVE REVERSORA  UNID  2   R$        1.359,90    R$                  2.719,79  

16  CHAVE LIMPADOR DE PARA‐BRISA  UNID  2   R$           729,15    R$                  1.458,30  

17  PIVÔ DIREÇÃO  UNID  8   R$           240,63    R$                  1.925,00  

18  ROLAMENTO PIVÔ DIREÇÃO JCB  UNID  8   R$           223,69    R$                  1.789,50  

19  CILINDRO MESTRE DE FREIO  UNID  4   R$           886,20    R$                  3.544,80  

20  CORREIA DO ALTERNADOR  UNID  12   R$           204,41    R$                  2.452,92  

21  COXIM DE MOTOR  UNID  6   R$           476,73    R$                  2.860,35  

22  AMORTECEDOR CAPÔ  UNID  4   R$           672,45    R$                  2.689,79  

23  CRUZETA CARDAN  UNID  10   R$           119,55    R$                  1.195,45  

24  MANGUEIRA COMBUSTÍVEL  UNID  4   R$           215,54    R$                     862,16  

25  MANGUEIRA RETORNO COMBUSTÍVEL  UNID  2   R$           658,40    R$                  1.316,80  

26  TAMPA CUBO PLANETÁRIO DIANTEIRO  UNID  4   R$        1.688,51    R$                  6.754,02  

27  DEFLETOR RADIADOR  UNID  4   R$           984,10    R$                  3.936,40  

28  DENTE LATERAL DIREITO CONCHA  UNID  40   R$           294,04    R$                11.761,40  

29  DENTE CENTRAL CONCHA  UNID  100   R$           164,73    R$                16.472,50  

30  DENTE LATERAL ESQUERD CONCHA  UNID  40   R$           294,04    R$                11.761,40  

31  DISCO TRANSMISSÃO FRENTE RÉ  UNID  40   R$           100,95    R$                  4.037,80  

32  ENGRENAGEM PLANETÁRIA  UNID  24   R$           436,03    R$                10.464,60  

33  ARTICULAÇÃO GARFO TRANSMISSÃO  UNID  8   R$           423,64    R$                  3.389,12  

34  FAROL DIANTEIRO  UNID  8   R$           418,27    R$                  3.346,12  

35  FILTRO DE AR PRIMÁRIO  UNID  20   R$           304,82    R$                  6.096,40  
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36  FILTRO AR SECUNDÁRIO  UNID  20   R$           213,71    R$                  4.274,25  

37  HÉLICE MOTOR  UNID  4   R$           590,00    R$                  2.360,00  

38  INDUZIDO PARTIDA  UNID  3   R$           803,49    R$                  2.410,47  

39  JOGO DE EMBUCHAMENTO CONCHA TRASEIRA  JOGO  4   R$        1.696,60    R$                  6.786,40  

40  JUNTA CABEÇOTE  UNID  2   R$           654,20    R$                  1.308,40  

41  JUNTA COLETOR ESCAPE  UNID  4   R$           372,99    R$                  1.491,94  

42  LUVAS CARDAN  UNID  4   R$           448,71    R$                  1.794,82  

43  PONTEIRA CARDAN  UNID  4   R$           313,20    R$                  1.252,78  

44  MANGUEIRA INFERIOR  RADIADOR  UNID  8   R$        1.257,37    R$                10.058,98  

45  PARABRISA DIANTEIRO  UNID  2   R$        1.669,35    R$                  3.338,70  

46  PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA  UNID  20   R$             53,11    R$                  1.062,20  

47  PARAFUSO DENTE CONCHA  UNID  200   R$             17,05    R$                  3.409,00  

48  PORCA PARAFUSO DENTE CONCHA  UNID  200   R$                6,96    R$                  1.391,00  

49  PARAFUSO DA RODA TRASEIRA  UNID  40   R$             53,86    R$                  2.154,40  

50  PORCA PARAFUSO RODA  UNID  60   R$             42,73    R$                  2.563,50  

51  PARAFUSO 20X90MM  UNID  32   R$             31,74    R$                  1.015,52  

52  POLIA ALTERNADOR  UNID  2   R$           229,14    R$                     458,28  

53  KIT PISTÃO MOTOR  UNID  4   R$        1.673,25    R$                  6.693,00  

54  JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR  UNID  2   R$        1.400,75    R$                  2.801,50  

55  JOGO JUNTA INFERIOR MOTOR  UNID  2   R$        1.339,09    R$                  2.678,18  

56  GARFO SEMI EIXO JCB  UNID  4   R$           900,85    R$                  3.603,40  

57  SEMI EIXO TRASEIRO  UNID  4   R$        1.713,45    R$                  6.853,80  

58  RADIADOR  ÁGUA  UNID  2   R$        7.628,40    R$                15.256,80  

59  FILTRO SUCÇÃO TANQUE HIDRÁULICO  UNID  4   R$           386,65    R$                  1.546,60  

60  PURIFICADOR DE AR  UNID  2   R$        1.728,08    R$                  3.456,15  

61  REGULADOR DE VOLTAGEM  UNID  10   R$           439,46    R$                  4.394,55  

62  RETENTOR PINHÃO  UNID  6   R$             80,51    R$                     483,06  

63  RETENTOR RODA DIANTEIRA  UNID  10   R$           169,63    R$                  1.696,25  

64  RETENTOR RODA TRANSMISSÃO  UNID  10   R$             89,15    R$                     891,45  

65  RETENTOR PIVÔ DIREÇÃO  UNID  8   R$             59,97    R$                      79,76  

66  ROLAMENTO AXIAL TORQUE  UNID  4   R$           190,19    R$                     760,77  

67 
ROLAMENTO DIANTEIRO PINHÃO DIFERENCIAL 
DIANTEIRO  UNID  4   R$           400,70    R$                  1.602,78  

68  ROLAMENTO SEMI EIXO  UNID  4   R$           380,35    R$                  1.521,38  

69  ROLAMENTO ENGRENAGEM PLANETÁRIA  UNID  24   R$           260,45    R$                  6.250,68  

70  ROLAMENTO LATERAL DIFERENCIAL DIANTEIRO  UNID  4   R$           242,52    R$                     970,08  

71  ROLAMENTO LATERAL DIFERENCIAL TRASEIRO  UNID  4   R$           328,74    R$                  1.314,97  

72  ROLAMENTO CUBO RODA   UNID  12   R$           616,63    R$                  7.399,56  

73  ROLAMENTO AGULHA TRANSMISSÃO  UNID  4   R$           222,02    R$                     888,06  

74  ROLAMENTO GARFO SEMI EIXO  UNID  8   R$           257,84    R$                  2.062,68  

75  TENSOR CORREIA ALTERNADOR  UNID  4   R$           681,70    R$                  2.726,80  

76  POLIA TENSORA  UNID  4   R$           426,80    R$                  1.707,20  

77  SEMI EIXO DIANTEIRO ESQUERDO  UNID  4   R$        1.506,95    R$                  6.027,80  
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78  SEMI EIXO DIANTEIRO DIREITO  UNID  4   R$        1.850,10    R$                  7.400,40  

79  BUCHA CONCHA TRASEIRA   UNID  24   R$             85,84    R$                  2.060,16  

80  BUCHA SUPORTE CONCHA TRASEIRA  UNID  16   R$           126,14    R$                  2.018,24  

81  PINO CONCHA DIANTEIRA  UNID  16   R$           281,57    R$                  4.505,08  

82  HASTE CILINDRO ESTABILIZADOR  UNID  4   R$        1.364,50    R$                  5.458,00  

83  TERMINAL DE DIREÇÃO  UNID  10   R$           358,74    R$                  3.587,35  

84  BARRA DIREÇÃO  UNID  8   R$           548,05    R$                  4.384,40  

85  CABO ACELERADOR  UNID  8   R$           415,48    R$                  3.323,80  

86  CABO FREIO ESTACIONAMENTO  UNID  4   R$           351,20    R$                  1.404,80  

87  PLACA AÇO TRANSMISSÃO  UNID  4   R$           433,10    R$                  1.732,40  

88  VÁLVULA SOLENOIDE TRANSMISSÃO  UNID  6   R$        2.007,10    R$                12.042,60  

89  VÁLVULA TERMOSTÁTICA  UNID  4   R$           330,29    R$                  1.321,16  

90  BOMBA HIDRÁULICA DUPLA  UNID  4   R$        6.768,25    R$                27.072,98  

91  REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR  UNID  8   R$           190,45    R$                  1.523,60  

92  REPARO CILINDRO LANÇA  UNID  4   R$           290,95    R$                  1.163,80  

93  REPARO CILINDROCONCHA TRASEIRA  UNID  4   R$           180,41    R$                     721,62  

94  VARETA DO ÓLEO  UNID  2   R$           208,63    R$                     417,25  

95  PLACA CONVERSOR TORQUE  UNID  2   R$        1.059,95    R$                  2.119,90  

96  LÂMINA DA CONCHA  UND  10   R$        2.525,50    R$                25.255,03  

97  HASTE ELEVAÇÃO CONCHA DIANTEIRA  UND  4   R$        1.307,60    R$                  5.230,40  

98  FILTRO COMBUSTÍVEL  UND  12   R$           203,91    R$                  2.446,86  

99  FILTRO LUBRIFICANTE  UND  12   R$           132,52    R$                  1.590,24  

100  FILTRO  TRANSMISSÃO (HIDRÁULICO)  UND  12   R$           174,43    R$                  2.093,16  

101  VIDRO VIGIA  UND  2   R$        1.625,20    R$                  3.250,40  

102  RELÊS AUXILIAR  UND  30   R$             29,24    R$                     877,05  

103  KIT DE PLACA DO CONVERSOR  KIT  2   R$        1.406,10    R$                  2.812,20  

104  KIT DE DISCO DO TORQUE  KIT  2   R$        1.879,80    R$                  3.759,60  

105  BANCO ASSENTO COMPLETO COPERADOR  UND  2   R$        4.135,94    R$                  8.271,89  

           R$    418.783,46  

 
LOTE 4 (PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA 416‐E) 

ITEM  DESCRIÇÃO   UND  QUANT.  VAL. UNITÁRIO  VALOR TOTAL 

1  ALTERNADOR COMPLETO  UNID  2   R$        3.859,70    R$                      7.719,40  

2  PIVÔ DE DIREÇÃO  UNID  4   R$           511,95    R$                      2.047,80  

3  BATERIA 12V 150AMP  UNID  4   R$        1.489,90    R$                      5.959,60  

4  RESERVATÓRIO RADIADOR  UNID  2   R$        2.844,70    R$                      5.689,40  

5  BOMBA ELÉTRICA COMBUSTIVEL  UNID  4   R$        1.817,75    R$                      7.271,00  

6  BOMBA D'ÁGUA  UNID  2   R$        1.840,65    R$                      3.681,30  

7  BOMBA DE ÓLEO MOTOR  UNID  2   R$        3.550,20    R$                      7.100,40  

8  PARA‐BRISA  UNID  2   R$        2.051,95    R$                      4.103,90  

9  BORRACHA DE PORTA  UNID  4   R$           650,23    R$                      2.600,90  

10  JOGO DE BRONZINA DE BIELA  JOGO  4   R$        1.048,00    R$                      4.192,00  

11  JOGO DE BRONZINA DE MANCAL  JOGO  4   R$           726,54    R$                      2.906,16  

Rua Eutacio Vieira Viana | 0 | Centro | Souto Soares-Ba

www.soutosoares.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

E75DCFDDD61174F61A12501380B1BB77



quarta-feira, 15 de junho de 2022  |  Ano VII - Edição nº 00880 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 050

Prefeitura Municipal de Souto Soares
   

   

                                  ESTADO DA BAHIA 
                PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES 
                  Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000 
                  CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128 
      
 

 
 

 

 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO - Nº. 015/2022 
 
 

Página 22 de 37 
 
 

12  CAIXA SATÉLITE  UNID  2   R$        9.295,10    R$                   18.590,20  

13  PARALAMA ESQUERDO  UNID  1   R$        3.186,00    R$                      3.186,00  

14  PARALAMA DIREITO  UNID  1   R$        3.797,80    R$                      3.797,80  

15  COBERTURA TETO  UNID  1   R$        2.668,00    R$                      2.668,00  

16  AMORTECEDOR CAPÔ  UNID  2   R$           630,08    R$                      1.260,17  

17  VIDRO PORTA  UNID  2   R$           765,40    R$                      1.530,80  

18  VIDRO JANELA  UNID  2   R$           839,85    R$                      1.679,70  

19  CILINDRO DIREÇÃO  UNID  2   R$        3.534,05    R$                      7.068,10  

20  CILINDRO MESTRE DE FREIO  UNID  2   R$        1.579,20    R$                      3.158,40  

21  CILINDRO LEVANTAMENTO  UNID  2   R$        3.466,45    R$                      6.932,90  

22  CORREIA DO ALTERNADOR  UNID  20   R$             72,05    R$                      1.440,90  

23  TUBO AGUA CABEÇOTE MOTOR  UNID  2   R$           268,30    R$                         536,60  

24  SILENCIOSO  UNID  1   R$        2.206,05    R$                      2.206,05  

25  CORREIA DO AR CONDICIONADO  UNID  6   R$             48,58    R$                         291,48  

26  CUBO DIANTEIRO MONTADO  UNID  2   R$        6.211,23    R$                   12.422,46  

27  CUBO TRASEIRO MONTADO  UNID  2   R$        6.281,75    R$                   12.563,50  

28  HASTE ESTABILIZADOR  UNID  2   R$        1.825,70    R$                      3.651,40  

29  DENTE CONCHA DIANTEIRO ESQUERDO  UNID  40   R$           309,72    R$                   12.388,80  

30  DENTE CONCHA TRASEIRO CENTRAL  UNID  60   R$           155,81    R$                      9.348,30  

31  JOGO DE DISCO DE FREIO  JOGO  4   R$        2.416,75    R$                      9.667,00  

32  EIXO SATÉLITE BI PARTIDO  UNID  2   R$           596,53    R$                      1.193,05  

33  EIXO SATÉLITE   UNID  1   R$           553,01    R$                         553,01  

34  EIXO VIRABREQUIM  UNID  1   R$        5.439,70    R$                      5.439,70  

35  ENGRENAGEM PLANETÁRIA  UNID  6   R$           726,63    R$                      4.359,78  

36  HÉLICE MOTOR  UNID  2   R$           415,50    R$                         830,99  

37  FAROL  UNID  10   R$           232,73    R$                      2.327,25  

38  FILTRO DE AR PRIMÁRIO  UNID  12   R$           347,50    R$                      4.169,94  

39  FILTRO DE AR SECUNDÁRIO  UND  12   R$           141,71    R$                      1.700,49  

40  FLANGE TRANSMISSÃO SAIDA DIANTEIRA  UNID  2   R$           984,80    R$                      1.969,59  

41  FLANGE TRANSMISSÃO SAIDA TRASEIRA  UNID  2   R$        1.066,91    R$                      2.133,81  

42  INDICADOR RESTRIÇÃO POEIRA  UNID  2   R$           381,13    R$                         762,25  

43  LUVAS CARDAN  UNID  4   R$           396,38    R$                      1.585,52  

44  PINO CONCHA TRASEIRA  UNID  2   R$           586,18    R$                      1.172,35  

45  PAINEL ELÉTRICO COMPLETO  UNID  1   R$     10.059,48    R$                   10.059,48  

46  VIDRO VIGIA  UNID  2   R$        1.529,20    R$                      3.058,40  

47  PARAFUSO DO DENTE DA CONCHA  UNID  100   R$             18,42    R$                      1.841,50  

48  PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA  UNID  60   R$             30,85    R$                      1.850,70  

49  PARAFUSO DA RODA TRASEIRA  UNID  60   R$             32,10    R$                      1.925,70  

50  PORCA DA RODA  UNID  120   R$                9,97    R$                      1.196,40  

51  REPARO PROFUNDIDADE  UNID  4   R$           304,70    R$                      1.218,80  

52  CILINDRO HIDRÁULICO ESTABILIZADOR  UNID  2   R$        4.675,10    R$                      9.350,20  

53  PONTEIRA DESLIZANTE DO CARDAN  UNID  4   R$           428,88    R$                      1.715,50  
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54  CRUZETA CARDAN  UNID  8   R$           125,08    R$                      1.000,60  

55  ABRACADEIRA CRUZETA  UNID  24   R$             30,41    R$                         729,78  

56  RADIADOR  UNID  2   R$        9.435,60    R$                   18.871,20  

57  POLIA MOTOR  UNID  2   R$        1.710,20    R$                      3.420,40  

58  TUBO INSPEÇÃO TANQUE HIDRÁULICO  UNID  2   R$        1.945,37    R$                      3.890,74  

59  RETENTOR PINHÃO  UNID  10   R$             69,74    R$                         697,40  

60  RETENTOR RODA DIANTEIRO  UNID  10   R$           270,83    R$                      2.708,25  

61  RETENTOR RODA TRASEIRA  UNID  10   R$           274,58    R$                      2.745,75  

62  RETENTOR RODA TRANSMISSÃO  UNID  10   R$           104,35    R$                      1.043,45  

63  ROLAMENTO PIVÔ DIREÇÃO  UND  8   R$           347,88    R$                      2.783,00  

64  ROLAMENTO DE ALTERNADOR  UNID  4   R$           103,64    R$                         414,56  

65  ROLAMENTO PINHÃO  DIANTEIRO  UNID  4   R$           284,98    R$                      1.139,90  

66  ROLAMENTO PINHÃO TRASEIRO  UNID  4   R$        1.049,59    R$                      4.198,36  

67  REPARO CILINDRO ELEVAÇÃO CONCHA  UNID  8   R$           267,05    R$                      2.136,36  

68  REPARO CILINDRO CONCHA DIANTEIRA  UNID  8   R$           268,96    R$                      2.151,64  

69  REPARO CILINDRO LANÇA  UNID  4   R$           371,45    R$                      1.485,80  

70  ROLAMENTO RODA DIANTEIRA   UNID  4   R$           402,95    R$                      1.611,78  

71  BUCHA CILINDRO ESTABILIZADOR  UNID  8   R$           365,07    R$                      2.920,52  

72  ROLAMENTO RODA TRASEIRA   UNID  4   R$           386,45    R$                      1.545,80  

73  BUCHA CONCHA TRASEIRA  UNID  16   R$           203,39    R$                      3.254,24  

74  BUCHA CILINDRO HIDRÁULICO  UNID  24   R$           182,18    R$                      4.372,20  

75  PARAFUSO EIXO TRASEIRO  UNID  16   R$           230,30    R$                      3.684,76  

76  SEMI EIXO  UNID  2   R$        1.986,35    R$                      3.972,70  

77  CABEÇOTE FILTRO COMBUSTÍVEL COM BOMBA  UNID  1   R$        3.054,05    R$                      3.054,05  

78  VÁLVULA SOLENOIDE   UNID  3   R$        2.291,64    R$                      6.874,92  

79  COXIM MOTOR  UNID  8   R$           201,65    R$                      1.613,16  

80  REPARO CILINDRO CONCHA TRASEIRA  UNID  4   R$           307,63    R$                      1.230,50  

81  VIDRO FRONTAL INFERIOR  UNID  4   R$           960,48    R$                      3.841,90  

82  VIDRO TRASEIRO INFERIOR  UNID  4   R$           812,05    R$                      3.248,20  

83  TERMINAL DIREÇÃO  UNID  4   R$           403,70    R$                      1.614,78  

84  CABO TRAVA DE LANÇA  UNID  2   R$           486,20    R$                         972,40  

85  TERMINAL DO PINHÃO DIFERENCIAL  UNID  2   R$           700,45    R$                      1.400,90  

86  CABO ESTABILIZADOR  UNID  4   R$           450,80    R$                      1.803,20  

87  TURBINA  UNID  2   R$        4.437,75    R$                      8.875,50  

88  VÁLVULA HIDRÁULICA  UNID  2   R$           678,18    R$                      1.356,35  

89  VOLANTE MOTOR  UNID  1   R$        2.709,48    R$                      2.709,48  

90  FILTRO COMBUSTÍVEL  UND  12   R$           219,41    R$                      2.632,86  

91  FILTRO HIDRÁULICO  UND  12   R$           476,70    R$                      5.720,34  

92  FILTRO LUBRIFICANTE  UND  12   R$             59,05    R$                         708,54  

93  FILTRO SEPARADOR  UND  12   R$           288,60    R$                      3.463,14  

94  FILTRO HIDRÁULICO TORQUE  UND  8   R$           207,70    R$                      1.661,56  

           R$       351.635,77  
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LOTE 5 (PEÇAS PARA TRATOR NEW H TL‐60) 

ITEM  DESCRIÇÃO   UND  QUANT.  VAL. UNITÁRIO  VALOR TOTAL 

1  ALTERNADOR COMPLETO  UNID  1   R$        3.267,40    R$                   3.267,40  

2  BATERIA 12V 100AMP  UNID  6   R$           907,00    R$                   5.442,00  

3  BRAÇO HIDRÁULICO  UNID  2   R$        2.702,95    R$                   5.405,90  

4  BOBINA DE CAMPO  UNID  2   R$           429,30    R$                       858,60  

5  BOMBA D'AGUA  UNID  2   R$           509,20    R$                   1.018,40  

6  BOMBA DE ÓLEO MOTOR  UNID  2   R$           832,55    R$                   1.665,10  

7  BOMBA DE FREIO  UNID  4   R$           818,16    R$                   3.272,64  

8  FILTRO HIDRÁULICO  UNID  10   R$           198,29    R$                   1.982,85  

9  CANO INJETOR  UNID  6   R$           242,91    R$                   1.457,46  

10  CARCAÇA DO FREIO  UNID  2   R$           883,27    R$                   1.766,54  

11  CÁRTER MOTOR  UNID  1   R$        1.360,40    R$                   1.360,40  

12  CAVALETE D'ÁGUA  UNID  2   R$           568,78    R$                   1.137,55  

13  COLETOR ADMISSÃO  UNID  2   R$           782,45    R$                   1.564,90  

14  COLETOR ESCAPE  UNID  2   R$           977,60    R$                   1.955,20  

15  CUBO DIANTEIRO  UNID  2   R$           691,23    R$                   1.382,45  

16  CILINDRO ELEVADOR HIDRÁULICO  UNID  2   R$        1.761,10    R$                   3.522,20  

17  CREMALHEIRA  UNID  2   R$           662,85    R$                   1.325,70  

18  KIT DE DISCO EMBREAGEM  KIT  4   R$        1.749,55    R$                   6.998,20  

19  KIT DE DISCO DE FREIO  KIT  4   R$           994,89    R$                   3.979,57  

20  DEFLETOR RADIADOR  UNID  2   R$           879,45    R$                   1.758,90  

21  EIXO HIDRÁULICO  UNID  2   R$           683,55    R$                   1.367,10  

22  EIXO LATERAL  UNID  2   R$           952,75    R$                   1.905,50  

23  EIXO PRINCIPAL  UNID  2   R$        1.400,10    R$                   2.800,20  

24  ELEMENTO BICO  UNID  8   R$           244,94    R$                   1.959,48  

25  ESTICADOR CORRREIA  UNID  2   R$           459,27    R$                       918,55  

26  FAROL  UNID  8   R$           315,29    R$                   2.522,32  

27  FILTRO DE AR  UNID  12   R$           119,93    R$                   1.439,10  

28  HÉLICE MOTOR  UNID  2   R$           665,25    R$                   1.330,50  

29  INDUZIDO  UNID  2   R$           636,99    R$                   1.273,97  

30  JOGO DE JUNTA CABEÇOTE  JOGO  2   R$           743,30    R$                   1.486,60  

31  KIT EMBREAGEM  KIT  4   R$        3.662,40    R$                 14.649,60  

32  MANCAL DA CAIXA  UNID  2   R$           807,85    R$                   1.615,70  

33  MANGEIRA DO RADIADOR  UNID  6   R$           324,49    R$                   1.946,91  

34  PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA  UNID  20   R$             37,29    R$                       745,70  

35  PARAFUSO DA RODA TRASEIRA  UNID  20   R$             40,15    R$                       802,90  

36  POLIA VIRABREQUIM  UNID  2   R$        1.412,19    R$                   2.824,37  

37  PORTA INJETOR  UNID  2   R$           439,16    R$                       878,32  

38  PLATÔ EMBREAGEM  UNID  4   R$        2.162,05    R$                   8.648,20  

39  PURIFICADOR DE AR  UNID  4   R$        1.232,24    R$                   4.928,94  

40  RADIADOR  UNID  2   R$        4.369,10    R$                   8.738,20  

41  REGULADOR DE FREIO  UNID  2   R$           330,80    R$                       661,59  
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42  REGULADOR DE VOLANTE  UNID  2   R$           284,68    R$                       569,36  

43  ROLAMENTO EMBREAGEM  UNID  2   R$           429,24    R$                       858,48  

44  ROLAMENTO RODA DIANTEIRA  UNID  8   R$           202,70    R$                   1.621,56  

45  ROLAMENTO RODA TRASEIRA   UNID  8   R$           382,43    R$                   3.059,40  

46  ROLAMENTO TRASEIRO DO PINHÃO  UNID  4   R$           420,43    R$                   1.681,73  

47  SOLENOIDE   UNID  2   R$           387,50    R$                       775,00  

48  TAMPA HIDRÁULICA  UNID  2   R$           588,04    R$                   1.176,08  

49  TAMPA DO ÓLEO  UNID  3   R$             56,33    R$                       168,99  

50  TAMPA VÁLVULA  UNID  2   R$        1.012,93    R$                   2.025,86  

51  VÁLVULA HIDRÁULICA  UNID  4   R$        1.024,87    R$                   4.099,46  

52  VÁLVULA DO ÓLEO  UNID  4   R$           348,24    R$                   1.392,94  

53  VÁLVULA TERMOSTÁTICA  UNID  4   R$           152,47    R$                       609,89  

54  VOLANTE MOTOR  UNID  2   R$        2.799,23    R$                   5.598,45  

           R$     138.202,90  

 
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 
a ser adiquirido com base nos orçamentos feito com potenciais fornecedores e no Banco de Preços, verificou-se que o valor total 
estimado dos produtos, objeto do presente Edital é de até R$ 2.230,151,32 (dois milhões, duzentos e trinta mil, cento e cinquenta 
e um reais e trinta e dois centavos) com base na média de preços. 
 
4. DO PRAZO DE ENTREGA  
4.1. O prazo máximo para a entrega do(s) objeto(s) não poderá(ão) ser superior(es) a 10 (dez) dias corridos, a contar da data de 
recebimento da “Ordem de Compra” emitida pelo setor responsável. 
 
5. DO FORNECIMENTO/ RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 
5.1. A licitante se responsabilizará pela entrega e fornecimento 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) 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. 
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. 
 
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 contrato terá validade de 12 (doze) 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.  
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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: 02.09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 
Proj.Atividade: 2154 – Desenv. E Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Transporte 
Elemento Despesa: 3390.30.00 – Material de Consumo 
Fonte: 00 
 
Unidade Orçamentária: 02.05.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Proj.Atividade: 2084 - Manut. Das Ações da Atenção Hospitalar e Ambulatorial/Media e Alta 
Proj.Atividade: 2158 - Manutenção e Desenv. Das Ações do Fundo Municipal de Saúde 
Elemento Despesa: 3390.30.00 – Material de Consumo 
Fonte: 02, 00, 14 
 
Unidade Orçamentária: 02.04.02 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Proj.Atividade: 2062 – Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Educação. 
Proj.Atividade: 2067 – Manutenção das Ações do Ensino Fundamental 
Proj.Atividade: 2056 – Manutenção das Ações do Ensino Infantil 
Proj.Atividade: 2027 – Manutenção das Ações do Programa de Transporte Escolar 
Elemento Despesa: 3390.30.00 – Material de Consumo  
Fonte:  01, 19, 15 
 
Unidade Orçamentária: 02.06.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSSTÊNCIA SOCIAL 
Proj.Atividade: 2087 –Manutenção das Ações da Secretaria Mun. de Ação Social 
Elemento Despesa: 3390.30.00 – Material de Consumo 
Fonte: 00  
 
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. 
9.8. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 
9.9. Lançar na Nota Fiscal as especificações dos bens entregues de modo idêntico aqueles constantes da Nota de Empenho. 
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9.10. Executar as entregas dos produtos conforme especificações e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários 
ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os produtos, na qualidade e quantidade necessárias para 
execução deste Termo de Referência e em sua proposta. 
9.11. Fornecer o produto, conforme especificações do Termo de Refernecia do Edital. 
9.12. Arcar com todas as despesas decorrentes de transporte e entrega do objeto fornecido, sem ônus adicional a Prefeitura 
Municipal de Souto Soares. 
9.13. 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. 
9.14. Fornecer somente peça nova e de primeiro uso originais do fabricante, conforme o código constante na especificação. 
9.15. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital, em conformidade com a Lei 8.666/1993. 
9.16. 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. 
9.17. 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. A fiscalização fica a cargo do 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 Municipal de 
Transporte. 
 

 
 
 

 
Atíla Pires Neves  

Sec. de Transporte 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº. 015/2022 

 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES 
 
DADOS DA LICITAÇÃO 

PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 

015/2022 

OBJETO: Pregão Eletrônico para: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais 
vantajosa para AQUISICAO DE PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

DADOS DA EMPRESA 

RAZÃO SOCIAL 

CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL 
ENDEREÇO 

TELEFONE FAX EMAIL 

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS 
BANCO: AGENCIA: CONTA: 
 

Item Descrição Unid Quant Marca V.unit V. total 
    

 

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

____________________________, de _______________________ de 2022 
    
        
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 015/2022, na forma e condições que se seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO. 
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para AQUISICAO DE PEÇAS PARA MAQUINAS 
PESADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
1.2. Constitui objeto deste contrato a aquisição conforme discrição abaixo discriminado(s): 
 LOTE xx 

ITEM DESCRIÇÃO/MATERIAL MARCA UND QTT VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

       

Ou anexar cópia da proposta vencedora no contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUÇÃO. 
2.1. Este contrato obedecerá, integralmente, as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, Lei Federal nº 
10.520/2002. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO/FORNECIMENTO/RECEBIMENTO DO OBJETO. 
3.1. O prazo máximo para a entrega do(s) objeto(s) não poderá(ão) ser superior(es) a 10 (dez) dias corridos, a contar da data de 
recebimento da “Ordem de Compra” emitida pelo setor responsável. 
3.2. A licitante se responsabilizará pela entrega e oferecimento 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 
3.3. 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. 
3.4. 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. 
3.5. 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. 
3.6.  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. 
 
CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA  
4.1. Este contrato terá validade de 12 (doze) 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. 015/2022. 
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: 

Rua Eutacio Vieira Viana | 0 | Centro | Souto Soares-Ba

www.soutosoares.ba.gov.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian

E75DCFDDD61174F61A12501380B1BB77



quarta-feira, 15 de junho de 2022  |  Ano VII - Edição nº 00880 | Caderno 1 Diário Oficial do Município 060

Prefeitura Municipal de Souto Soares
   

   

                                  ESTADO DA BAHIA 
                PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUTO SOARES 
                  Avenida José Sampaio, 08 Centro – Bahia CEP – 46990-000 
                  CNPJ 13.922.554/0001-98 – Telefax: (0xx75) 33392150 / 2128 
      
 

 
 

 

 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO - Nº. 015/2022 
 
 

Página 32 de 37 
 
 

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 015/2022 

 
 
 

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 015/2022 

 

 
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 015/2022 

 
  

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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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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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 10 (dez) 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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