PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA/BA
Departamento Municipal de Licitação e Contratos

EDITAL DE PREGÁO ELETRÔNICO

025/2022 SRP

Processo Administrativo
Processo Licitatório
Data/Horário de Início da disputa
Site: www.licitanet.com.br

028/2022 SEMEC
31/08/2022 às 14:00

OBJETO
Destina-se ao registro de preços futura e eventual fornecimento de mobiliário escolar, para as
Unidades de Ensino da Rede Municipal – Secretaria de Educação, Nilo Peçanha – BA, conforme
condições estabelecidas no Termo de Referência deste edital.
Registro de Preços
Vistoria
Instrumento Contratual
Adjudicação
Sim
Não
Ata/Contrato
Item
Exclusiva ME/EPP
Reserva Cota ME/EPP
Amostra
Valor Estimado
Não
Não
Sim
R$ 4.739.451,37
Órgão Gerenciador
Tipo de Licitação
Vigência da ATA
Menor Preço
12 (doze) meses
Secretaria Municipal de Educação
Prazo para envio da proposta/documentação
Até 2 horas após a convocação realizada pelo pregoeiro

OBSERVAÇÕES GERAIS
A disputa dar-se-á pelo ABERTO E FECHADO e os lances deverão respeitar o INTERVALO MÍNIMO
estabelecido no Termo de Referência.
Pedidos de Esclarecimentos
Até 26/08/2022 no sistema LICITANET
Impugnações
Até 26/08/2022 no sistema LICITANET

Rua Dr. Raimundo Brito, 11, Centro. Nilo Peçanha – Bahia.
CEP. 45.440-000 Tel.: (73) 3257-2196
C.N.P.J. 13.758.313/0001-55

PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA/BA
Departamento Municipal de Licitação e Contratos

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022 SRP
O Município de Nilo Peçanha - BA e este Pregoeiro, designado pelo Decreto Municipal nº 094/2021
de 31 de Março de 2021, levam ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei n.º
10.520/2002, do Decreto n.º 10.024/2019, da Lei Complementar n.º 123/2006 e, subsidiariamente, da
Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, farão realizar licitação na
modalidade Pregão Eletrônico Registro de Preço mediante as condições estabelecidas neste Edital.

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:
DIA: 31 de agosto de 2022
HORÁRIO: 14h00min (horário de Brasília/DF)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitanet.com.br

I. DO OBJETO
1.1.
A presente licitação tem como objeto o registro de preços para futura e eventual
fornecimento de mobiliário escolar, para as Unidades de Ensino da Rede Municipal – Secretaria de
Educação, Nilo Peçanha - Bahia, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência deste
edital.
1.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no portal
www.licitanet.com.br e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.
1.2. O Registro de Preços será formalizado por meio de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, na forma
da minuta constante do Anexo III e nas condições previstas neste Edital.
1.4. A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá vigência de 12 (doze) meses, a partir
da data de sua assinatura.

II. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1. A despesa com a execução do objeto desta licitação é de R$ 4.739.451,37 (Quatro milhões e
setecentos e trinta e nove mil e quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos).
2.2. A dotação orçamentária será definida quando da formalização do contrato ou outro instrumento
hábil de contratação.

III. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3.1. Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas que atendam aos requisitos deste Edital
previamente credenciadas no Sistema indicado no preâmbulo, devendo ser acessado através do
endereço www.licitanet.com.br.
3.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão
dispor de chave de identificação e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento e
regulamento do sistema.
3.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema ou ao Município de Nilo Peçanha - BA responsabilidade por eventuais danos decorrentes do
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
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3.4. Não poderão participar deste Pregão:
3.4.1. Empresa/empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o
Município de Nilo Peçanha - BA, durante o prazo da sanção aplicada;
3.4.2. Empresa/empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua
reabilitação;
3.4.3. Empresa/empresário impedido de licitar e contratar com o Município de Nilo Peçanha - BA,
durante o prazo da sanção aplicada;
3.4.4. Empresa/empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no
art.72, § 8º, V, da Lei nº 9.605/98;
3.4.5. Empresa/empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº
8.429/92;
3.4.6. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93,
entendendo-se como “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 a participação no
certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como
sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a
atuação no processo licitatório.
3.4.7. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
3.4.8. Empresa/empresário cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o
objeto deste Pregão;
3.4.9. Empresa/empresário que se encontre em processo de dissolução, falência, fusão, cisão, ou
incorporação;
3.4.10. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse
econômico em comum;
3.4.11. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.

IV. DA VISTORIA
4.1. Não se exigirá que a licitante realize vistoria do local de entrega dos bens.
V.

DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. A licitante deverá encaminhar proposta, concomitantemente com os documentos de habilitação
exigidos neste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados
para abertura da sessão pública, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de
recebimento de propostas e dos documentos de habilitação.
5.2. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor total ofertado para
o lote/item, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes
da execução do objeto.
5.3. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.
5.4. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não
emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de
dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.
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5.5. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da
LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.
5.6. A licitante apta ao exercício do direito de preferência estabelecido no Decreto n.º 7.174/2010
deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos previstos na legislação.
5.7. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da
proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou ao direito de
preferência sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.
5.8. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
5.9. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem
prejuízo das sanções previstas nesse Edital.
5.10. Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente encaminhados.
5.11. O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a avaliação
da conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do Decreto n.º 10.024/2019, irá perdurar por
mais de um dia.
5.11.1. Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat, mensagens às licitantes
informando a data e o horário previstos para o início da oferta de lances.
5.12. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
5.12.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação/assinatura
da Ata, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

VI. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
6.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na
hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.licitanet.com.br.
6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
6.3. Cabe à 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.

VII. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis
ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
7.2. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.
7.4. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.
7.5. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
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VIII.

DA FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro, vedada a identificação do licitante.
8.2. O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item/lote ou percentual de desconto.
8.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.
8.4. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
8.4.1. Caso definido no Termo de Referência deste Edital, o intervalo mínimo de diferença de valores
ou percentuais entre os lances, incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação
à proposta que cobrir a melhor oferta.
8.4.2. Em caso de lances idênticos, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.
8.4.3. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.
8.4.4. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequível.
8.5 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
8.6.

MODO DE DISPUTA “ABERTO E FECHADO”:

Quando adotado o modo de disputa “ABERTO E FECHADO” para o envio de lances no pregão
eletrônico os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
8.6.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze minutos). Após esse
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o
período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.
8.6.2. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela
possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos.
8.6.2.1 - Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas neste item, poderão os
autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance
final e fechado em até 05 (cinco) minutos.
8.6.3. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances
segundo a ordem crescente de valores.
8.6.3.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores,
haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de
classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos.
8.6.4. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa
fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de
habilitação.
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8.7. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao
Departamento Municipal de Licitação e Contratos;
8.7.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
8.8. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, sem prejuízo dos
atos realizados.
8.9. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e
quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado
para divulgação.
8.10. O Critério de julgamento adotado será o indicado no Termo de Referência.
8.11. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

IX. DA NEGOCIAÇÃO
9.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste edital.
9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais
licitantes.

X. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
10.1. A licitante melhor classificada deverá encaminhar a proposta de preço adequada ao último
lance, em arquivo único, no prazo de 2h (duas horas), contado da convocação efetuada pelo
Pregoeiro por meio da opção própria existente no Sistema Licitanet.
10.2. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço
ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do
objeto.
10.3. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da
Prefeitura Municipal de Nilo Peçanha – BA ou, ainda, de terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, para
orientar sua decisão.
10.4. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
10.5. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.
10.6. Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços
manifestamente inexequíveis.
10.6.1. Os critérios de aceitabilidade são cumulativos, verificando-se tanto o valor global quanto os
valores unitários estimativos da contratação.
10.6.2. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por
meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com
os de mercado do objeto deste Pregão.
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10.7. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas
pelo Pregoeiro.
10.8. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada neste Edital,
será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste instrumento convocatório.
10.9. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação o
Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação,
até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.
10.10. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada
vencedora.

XI. DA HABILITAÇÃO
11.1. Os documentos de habilitação deverão ser encaminhados, concomitantemente com a proposta,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para a abertura da
sessão pública.
11.2. Será verificado pelo Pregoeiro, quando da habilitação, eventual descumprimento das vedações
elencadas no item 3.4 da Seção III – Da Participação na Licitação, mediante consulta ao:
11.2.1. Receita Federal (QSA), a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar
eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93;
11.2.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
–
CNJ,
no
endereço
eletrônico
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;
11.2.3. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico
www.portaldatransparencia.gov.br/ceis.
11.3. As consultas previstas na Condição anterior realizar-se-ão em nome da sociedade empresária
licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu sócio majoritário.
11.4. Efetuada a verificação referente ao cumprimento das condições de participação no certame, a
habilitação das licitantes será realizada mediante a apresentação dos seguintes documentos, que
deverão estar inseridos no sistema na forma especificada no item 6:
11.4.1 Habilitação jurídica;
11.4.2 Qualificação técnica;
11.4.3 Qualificação econômico-financeira;
11.4.4 Regularidade fiscal e trabalhista;
11.4.5 Declarações, conforme descrição detalhada no item 11.10
11.5. DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:
11.5.1. Cédula de identidade do representante legal da empresa;
11.5.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;
11.5.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para as
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos
comprobatórios de eleição de seus administradores;
11.5.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
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11.5.5. Certidão de comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
expedida pela Junta Comercial nos termos do art. 8º, da Instrução Normativa nº 103, de 30 de
abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC.

11.6. DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
11.6.1. Um (01) ou mais, Atestado(s) ou Declaração(ões) de Capacidade Técnica operacional
firmada(s) por entidade(s) da Administração Pública ou empresa(s) privada(s), os quais comprovem
que a licitante fornece ou esta fornecendo, de forma satisfatória, bens e/ou serviços compatíveis com
o objeto deste Pregão;

11.7. DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
11.7.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício social, já exigíveis e
apresentados da forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de três meses da data de
apresentação da proposta.
11.7.1.1.
Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:
a) sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima):
1 - publicados em Diário Oficial; ou
2 - publicados em jornal de grande circulação; ou
3 - por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou
domicílio do licitante.
b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
1 - por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro
órgão equivalente; ou
2 - por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente
registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do
licitante.
c) sociedade criada no exercício em curso:
1 - fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado
na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
11.7.1.2. As empresas obrigadas por Lei a apresentarem ECD – Escrituração Contábil
Digital, para satisfação da exigência do Edital, deverão juntar o respectivo
comprovante de transmissão ao SPED (Serviço Público de Escrituração Digital) e o
conjunto completo de documentos transmitidos à Secretaria da Receita Federal e a
Junta Comercial, através de Sistema de Escrituração Digital, a saber:
a) “Recibo de Entrega de Livro Digital”, documento que dispõe de
identificação do arquivo (balanço e demonstrações) apresentados a Receita,
sendo que o mesmo pode ser xd confirmado no site da Receita Federal sobre
o número de autenticação/identificação;
b) Termo de abertura e encerramento do Livro (arquivo digital) apresentado;
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c) Balanço Patrimonial.

11.7.2. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.

11.7.3. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da
licitante.

11.8. RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
11.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
11.8.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
11.8.3. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão
Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pela
Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
11.8.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante;
11.8.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou
outra equivalente, expedida pela Prefeitura Municipal;
11.8.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida
pela Caixa Econômica Federal;
11.8.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme o Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/43, e Lei nº 12.440/2011.
11.9. A Regularidade Fiscal na habilitação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos
termos da Lei Complementar nº 123/2006:
11.9.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição.
11.9.2. Havendo necessidade de regularização da documentação fiscal e trabalhista que compõe a
referida Documentação de Habilitação, a licitante vencedora, em se tratando de Microempresa – ME
ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, inclusive Microempreendedores Individuais – MEI, terá o prazo
de 05 (cinco) dias úteis, da data da convocação, prorrogáveis por igual período, a critério do
Município de Nilo Peçanha - BA, para apresentação da documentação pendente de regularização
(art. 43,§ 1°, da Lei 123/2006);
11.9.3. Não havendo a regularização no prazo estabelecido no subitem imediatamente anterior,
implicará em decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da
Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar às licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura da ARP, ou fracassar a licitação.

11.10. Declarações:
11.10.1. Declaração expressa do proponente, sob as penas da Lei, da superveniência de fatos
impeditivos para a sua habilitação neste certame, na forma do § 2°, do art. 32 da Lei 8.666/93,
alterado pela Lei n° 9.648/98, na forma do item 5.4.2, conforme Anexo deste Edital;
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11.10.2. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em atendimento ao preceito do
art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, conforme Anexo deste Edital;
11.10.3. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação nos termos do artigo 4º, inciso VII
da Lei nº 10.520/2002, estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal, conforme
Anexo deste Edital.
11.11. Os documentos remetidos por meio da opção própria do Sistema poderão ser solicitados em
original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro,
notadamente quando for alegado por quaisquer dos licitantes falsidade e/ou inautenticidade dos
documentos apresentados capazes de macular a lisura do processo licitatório.
11.12. Havendo solicitação, na forma do item anterior, os documentos físicos indicados e cuja
autenticação não puderem ser realizadas através de consulta nos sites oficiais dos órgãos de
emissão deverão ser encaminhados para a Rua Dr. Raimundo Brito nº 11, Centro, Nilo Peçanha – Ba,
CEP 45.440-000, no prazo máximo de 02 (dois) dias.
11.13. Os documentos físicos de habilitação deverão ser entregues em envelope lacrado, etiquetado
conforme especificação abaixo:

ETIQUETA PARA ENVELOPE
Município de Nilo Peçanha - BA
Departamento Municipal de Licitação e Contratos
Pregoeiro: Daniel Pirajá Vivas
Pregão Eletrônico n.º 025/2022
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
NOME DA EMPRESA ARREMATANTE (CNPJ)
INDICAÇÃO DOS ITENS/LOTES ARREMATADOS

11.14. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante,
com indicação do número de inscrição do CNPJ.
11.15. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão
estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome
da matriz.
11.16. Se a licitante, classificada provisoriamente em primeiro lugar, após a análise da documentação
física solicitada pelo pregoeiro, não atender aos requisitos de habilitação, será INABILITADA no
certame.
11.16.1. Em caso de inabilitação da licitante classificada em primeiro lugar, o pregoeiro retornará a
fase de aceitação da proposta e chamará a segunda colocada para averiguação de Habilitação
11.17. Documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no Edital
e já apresentados até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, deverão,
mediante solicitação do Pregoeiro, ser enviados juntamente à proposta adequada ao último lance.

12.

DA AMOSTRA

12.1. Poderá ser exigida apresentação do catalogo apenas da licitante vencedora, de acordo com
solicitação do setor requisitante com antecedência mínima em prazo não inferior a 3 (três) dias.
12.2. Os catálogos apresentados serão analisados de forma objetiva, com o desígnio de verificar o
produto ofertado com aquela descrita/caracterizada no Termo de Referência.
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12.3. Caso não haja aceitação dos catálogos, o vencedor provisório será desclassificado, garantindose o direito à ampla defesa e ao contraditório, na forma estabelecida no art. 109 da Lei nº 8.666/93.
12.4. Não havendo recurso ou, se apresentado, suas razões não forem aceitas, será convocado o
licitante melhor classificado, repetindo-se as mesmas exigências no tocante à apresentação das
amostras.

13. DO RECURSO
13.1. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer
licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua
intenção de recurso.
13.2. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à
licitante vencedora.
13.3. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em
campo próprio do sistema.
13.4. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em
campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo,
intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do
término do prazo da recorrente.
13.5. Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, fica a vista dos autos do
presente procedimento franqueada aos interessados.
13.6. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão
apreciados pela autoridade superior.
13.7. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
14.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese
em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.
14.2. A homologação deste Pregão compete à Prefeita Municipal.
14.3. O objeto deste Pregão será adjudicado às licitantes vencedoras dos respectivos lotes/itens.
14.4. Homologada a licitação, será assinada a Ata de Registro de Preços, documento vinculativo
obrigacional, com características de compromisso para a futura e eventual contratação, com o
fornecedor primeiro classificado para o lote, verificado pelo valor global por lote, conforme
estabelecido neste edital e, se for o caso, com os 2º e 3º classificados que aceitarem fornecer pelo
preço do vencedor, obedecida a ordem de classificação do Pregão, na forma Presencial.
14.5. O Município de Nilo Peçanha - BA convocará formalmente o fornecedor, com antecedência
mínima de 3 (três) dias úteis, informando o local, data e hora para a reunião e assinatura da Ata de
Registro de Preços.
14.6. O licitante vencedor que não comparecer para assinatura da Ata de Registro de Preços, estará
sujeito a aplicação das penalidades previstas nas Leis nº. 8.666/93 e 10.520/02, além das previstas
no presente Edital.
14.7. Até a assinatura da Ata de Registro de Preços, a proposta do licitante vencedor poderá ser
desclassificada se a Município de Nilo Peçanha - BA tiver conhecimento de fato desabonador à sua
habilitação, conhecido após o julgamento.
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14.8. A associação do licitante vencedor com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem
como a fusão, cisão ou incorporação só serão admitidas quando apresentada a documentação
comprobatória que justifique quaisquer das ocorrências, e com o consentimento prévio escrito a
Município de Nilo Peçanha - BA e desde que não afetem a boa execução do fornecimento.

15.

USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1 Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração
Direta do Município de Nilo Peçanha - BA, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que
devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas, no que couber, as condições e as regras
estabelecidas na Lei nº 8.666/93, relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços.
15.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, a órgão ou entidade externo ao ente
público que não tenha participado do certame licitatório, desde que este fornecimento não prejudique
as obrigações anteriormente assumidas.
15.3 Os órgãos usuários não serão obrigados a comprar os materiais registrados dos fornecedores
constantes da Ata de Registro de Preços, facultando-se a realização de licitação específica para a
aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições.

16.

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

16.1 O Município de Nilo Peçanha – BA, através do Departamento Municipal de Compra e
Almoxarifado, será o órgão responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de
Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários,
respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os fornecedores para o qual
será emitida a Solicitação de Entrega do Produto.
16.2 Será de inteira responsabilidade e iniciativa dos órgãos usuários do registro, a emissão das
Solicitações de Entrega do produto, cabendo aos mesmos todos os atos de administração junto aos
fornecedores. As solicitações serão formalizadas por intermédio de empenho, quando a entrega for
de uma só vez e não houver obrigações futuras ou por empenho e contrato de fornecimento nas
hipóteses que se fizerem necessárias cláusulas de obrigações futuras.
16.2.1 A Administração não emitirá qualquer Solicitação de Entrega do Produto sem a prévia
existência do respectivo crédito orçamentário.
16.3 A convocação dos fornecedores, pelos órgãos usuários, será formalizada e conterá o endereço
e o prazo máximo em que deverão comparecer para retirar a respectiva Solicitação de Entrega do
Produto, além da menção ao item a que se refere.
16.4 O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, no prazo de 02
(dois) dias úteis, para retirar a Solicitação de Entrega do Produto, recusar-se a assinar o contrato,
quando for o caso, ou não cumprir quaisquer das obrigações estabelecidas na Ata de Registro de
Preços, estará sujeito às sanções previstas neste edital.
16.4.1 Quando comprovada uma dessas hipóteses, o órgão usuário poderá comunicar a ocorrência
ao Município de Nilo Peçanha - BA e solicitar indicação do próximo fornecedor a ser destinado a
solicitação de entrega de material, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para
aplicação de penalidades.
16.5 A Solicitação de Entrega do produto será formalizada por intermédio de nota de empenho.
16.6 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata,
mesmo que a entrega esteja prevista para data posterior à do seu vencimento.
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16.7 Somente quando o licitante registrado em primeiro lugar não se dispuser a realizar fornecimento
adicional a órgão ou entidades que não tenham participado do certame licitatório, será indicado o
segundo classificado, e assim sucessivamente.

17. DOS PREÇOS
17.1 Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, os preços registrados serão fixos e
irreajustáveis.
17.2 Os preços registrados poderão ser revistos nas hipóteses previstas na legislação vigente.

18. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR
18.1 O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo
específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa:
18.1.1 A pedido, quando:
18.1.1.1 Comprovar estar o fornecedor registrado impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior.
18.1.1.2 O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos
preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.
18.1.2 Por iniciativa do Município de Nilo Peçanha - BA, quando:
18.1.2.1 O fornecedor registrado não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado.
18.1.2.2 O fornecedor registrado perder qualquer condição de habilitação exigida no processo
licitatório.
18.1.2.3 Por razões de interesse público devidamente motivadas e justificadas.

19. CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
19.1 As Atas de Registro de Preços, decorrentes desta licitação, serão canceladas de pleno direito
pela Administração, quando:
19.1.1 Automaticamente:
19.1.1.1 Por decurso de prazo de vigência.
19.1.1.2 Não restarem fornecedores registrados.
19.1.2 O licitante vencedor não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços.
19.1.3 O licitante vencedor não retirar a Solicitação de Entrega do Produto no prazo estabelecido e a
Administração não aceitar sua justificativa.
19.1.4 O licitante vencedor der causa à rescisão administrativa da ata de registro de preços.
19.1.5 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da ata registro de preços.
19.1.6 Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado.
19.1.7 Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
19.1.8 O licitante vencedor, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de
cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos fortuitos ou de força
maior.
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19.2 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no subitem 19.1 deste
edital, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos
autos que deram origem ao registro de preços.
19.3 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do licitante vencedor, a comunicação
será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 05
(cinco) dias úteis da publicação.
19.4 A solicitação do licitante vencedor para cancelamento dos preços registrados deverá ser
formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das
penalidades previstas neste Edital, caso não aceitas as razões do pedido.

20. LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E GARANTIA.
20.1 Mobiliário Escolar:
20.1.1 Os mobiliários escolares serão efetuados de acordo com as necessidades da Secretaria
solicitante, a partir do recebimento da Nota de Empenho/ordem de fornecimento emitida pelo setor
responsável;
20.1.2. O fornecimento dos mobiliários deverá ser fornecido em até 10 (dez) dias após a data de
assinatura do Contrato, podendo ter seu prazo prorrogado sucessivamente, de acordo com o previsto
na forma da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores.
20.1.3 Será efetuado recebimento provisório de bens que careçam de verificação técnica e em
definitivo após verificação da quantidade e qualidade do material e consequente aceitação, em 90
(noventa) dias, contatos do recebimento provisório.
20.1.3. O dia e o local da entrega dos produtos contratado serão determinados pelo
CONTRATANTE, mediante ordem de fornecimento.

21. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES
21.1 Caberá a licitante vencedora:
21.1.1 Cumprir todas as exigências constantes do edital e seus anexos.
21.1.2 Entregar os produtos de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência –
Anexo I do edital, não se admitindo quaisquer modificações sem a prévia autorização do Município de
Nilo Peçanha - BA.
21.1.3 Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas
decorrentes de danos ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos,
obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros,
que venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do presente edital e da Ata de
Registro de Preços decorrente;
21.1.4 Responder por danos materiais, ou físicos, causados por seus empregados diretamente ao
Município de Nilo Peçanha - BA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo.
21.1.5 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto
desta licitação, sem prévia autorização do Município de Nilo Peçanha - BA.
21.1.6 Manter durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, as condições de habilitação e
qualificação exigidas no edital.
21.1.7 Prestar esclarecimentos o Município de Nilo Peçanha - BA sobre eventuais atos ou fatos
desabonadores noticiados que o envolvam, independentemente de solicitação.
21.1.8 Caberá ao Município de Nilo Peçanha - BA:
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21.1.9 Efetuar as solicitações de entrega de material em conformidade com o previsto neste edital.
21.2 Proporcionar todas as facilidades necessárias à entrega do material requisitado.
21.2.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante
vencedor com relação ao objeto desta licitação.
21.2.2 Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados.
21.2.3 Gerenciar a Ata de Registro de Preços e efetuar a fiscalização e controle do recebimento do
material.

21

FISCALIZAÇÃO

22.1 O Município de Nilo Peçanha - BA nomeará um gestor titular e um substituto, para gerenciar a
Ata de Registro de Preços, que registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em
relatório, cuja cópia será encaminhada ao licitante vencedor, objetivando a imediata correção das
irregularidades apontadas.

23 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE
23.1. O pagamento será efetuado até o décimo dia após o recebimento definitivo do fornecimento/
prestação de serviço, mediante da documentação necessária a sua liquidação, qual seja:
 Carta de encaminhamento dos documentos;
 Nota fiscal;
 Certidões: FEDERAL CONJUNTA, MUNICIPAL, ESTADUAL, FGTS E TRABALHISTA.
23.1.1. O pagamento será efetuado através de cheque nominal ou credito em conta corrente da
Contratada.
23.1.2. O Município observará para que o Cronograma máximo por período, esteja e
conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros da LOA e PPA atualizado.
23.1.3. Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista no subitem
25.1.1, deverão ser atualizados financeiramente, pelos índices de variação do IPCA / IBGE em
vigor, adotados pela legislação federal regedora da ordem econômica, após decorridos 30 dias
da data de apresentação ao Município da Nota Fiscal, até a data do efetivo pagamento.
23.2. De acordo com o Art. 3º da Lei Federal Nº. 10.192, de 14 de março de 2001, os contratos em
que seja parte órgão ou entidade Administrativa Pública direta ou indireta da União, Estados, Distrito
Federal e dos Municípios, serão reajustado ou corrigidos monetariamente de acordo com as
disposições desta Lei, e, no que com ela não conflitarem, da Lei Federal Nº. 8.666, de 21 de junho de
1993.
23.2.1. Os preços contratuais serão reajustados com base nos índices setoriais da Fundação Getúlio
Vargas – FGV de acordo com a seguinte fórmula:

R = P0 x { (L1 - L0) / L0} P1 = P0 + R
Onde:
R = Valor do reajustamento;
P0 = Valor do preço básico a ser reajustado;
L1 = Índice setorial da Fundação Getúlio Vargas referente ao mês de reajuste;
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L0 = Índice setorial da Fundação Getúlio Vargas referente a data base da proposta e na
eventualidade do índice deixar de existir, será adotado automaticamente o índice que venha a
substituí-lo.
P1 = Valor do preço reajustado
23.3. O objeto do presente Edital será executado pelo preço ofertado na proposta da licitante
vencedora, que será fixo e irreajustável, podendo, contudo, ser revisto, desde que reste comprovada
a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei nº.
8.666/93.

24 DAS SANÇÕES
24.1. A licitante ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Nilo Peçanha - BA, pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado
para a contratação e demais cominações legais, inclusive, com a devida comunicação aos órgãos de
controle e fiscalização, nos seguintes casos:
24.1.1. Cometer fraude fiscal;
24.1.2. Apresentar documento falso;
24.1.3. Apresentar declaração falsa;
24.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
24.1.4.1. Reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº
8.666/93.
24.1.5. Não retirar a nota de empenho no prazo estabelecido;
24.1.6. Deixar de entregar a documentação exigida no certame;
24.1.7. Não mantiver a proposta.

25 DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
25.1. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa,
física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada
exclusivamente para o endereço eletrônico licitacao@nilopecanha.ba.gov.br, até as 14:00 horas, no
horário oficial de Brasília-DF.
25.2. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de
2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação.
25.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
25.4. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes
da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico
licitacao@nilopecanha.ba.gov.br, sendo considerado recebido durante o horário de expediente, de
segunda-feira a sexta-feira das 08:00 às 14:00 horas. Pedidos recebidos após o encerramento do
horário de expediente será considerado como recebidos no dia seguinte.
25.5. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, responderá os pedidos de
esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido.
25.6. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no
sistema eletrônico para os interessados.

26

DISPOSIÇÕES FINAIS
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26.1. À autoridade superior compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação
de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato
superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.
26.2. A anulação do Pregão induz à do contrato.
26.3. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento
licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato.
26.4. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover
diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior
de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e
habilitação.
26.5. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de classificação e habilitação.
26.6. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles
serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.
26.7. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de
2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio
de documentos originais e cópias autenticadas em papel.
26.8. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de
junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte.
26.9. Em caso de divergência entre normas infra legais e as contidas neste Edital, prevalecerão as
últimas.
26.10. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do
órgão solicitante, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei nº 10.520/2002.
26.11. O Município de Nilo Peçanha - BA poderá cancelar de pleno direito a nota de empenho que
vier a ser emitida em decorrência desta licitação, independentemente de interpelação judicial ou
extrajudicial, desde que motivado o ato e assegurado ao licitante vencedor o contraditório e a ampla
defesa, quando:
a) vier a ser atingido por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam a
sua capacidade econômico-financeira;
b) for envolvido em escândalo público e notório;
c) quebrar o sigilo profissional;
d) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, informações não divulgadas ao público e as
quais tenha acesso por força de suas atribuições e que contrariem as condições estabelecidas
pelo Município de Nilo Peçanha - BA; e
e) na hipótese de ser anulada a adjudicação em virtude de qualquer dispositivo legal que a
autorize.
26.12. A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato
supervenientes devidamente comprovados, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou
anulada por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito
devidamente fundamentado.
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26.13. A nulidade do procedimento licitatório induz ao da Ata, sem prejuízo do disposto no parágrafo
único do art. 59 da Lei nº 8.666/93.
26.14. Havendo indícios de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, o Município
de Nilo Peçanha - BA, comunicará os fatos verificados ao Ministério Público Estadual, para as
providências devidas.
26.15. É facultado o pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar nos documentos apresentados na forma
descrita neste edital.
26.16. Fica assegurado ao Município de Nilo Peçanha - BA o direito de, no interesse da
Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando
ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
26.17. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o
Município de Nilo Peçanha - BA, não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
26.18 Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
26.19. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos excluir-se-á o dia do início
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no
Município de Nilo Peçanha - BA.
26.20. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta.
26.21. As normas que disciplinam este pregão, na forma Presencial, serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura
contratação.
26.22. As questões decorrentes da execução deste edital, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da cidade de
Taperoá - BA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
26.23. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação do objeto
licitado.
26.24 Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal nº 10.520
de 17/07/2002, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e demais legislação atinente à
matéria e pela aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
27.12 Integram este edital os seguintes anexos:

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA;
ANEXO II MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
ANEXO III MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO;
ANEXO IV DECLARAÇÃO CONJUNTA
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO:
1.1. Contratação de empresa para aquisição de mobiliário escolar para Rede Municipal –
Secretaria de Educação, Nilo Peçanha – Bahia.
1.2. Especificações:
MOBILIARIO ESCOLAR
ITEM

DESCRIÇÃO

UND

QTD

1

Cadeira Escolar com prancheta lateral para destro ou canhoto em
resina termoplástica ABS, capaz de comportar uma folha de papel A4
na horizontal / vertical sendo acoplada à cadeira e fixada através de
05 parafusos, dotada de porta lápis na posição vertical com
capacidade de armazenar 05 lápis ou canetas. Prancheta medindo:
560mm X 340mm. Cadeira com assento e encosto em resina
termoplástica, polipropileno. Assento medindo 410mm x 480mm,
altura assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios fixados
por meio de parafusos. Encosto medindo 410mm x 375mm, sem
orifício, com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, marca
do fabricante em alto relevo, o encosto deve ser fixado por meio de
rebites de repuxo ou parafusos. Porta livros confeccionado em resina
termoplástica, polipropileno, fechado nas partes traseira e laterais
cobrindo parte da estrutura que interliga a base do assento aos pés
com capacidade mínima de 20 litros. Base do assento e interligação
ao encosto em tubo metalon 20mm x 20mm, coberto pelo encosto,
uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo.
Estrutura reforçada com 02 colunas laterais e sapatas em resina
termoplástica, polipropileno, evitando corrosão e desgaste. Uma barra
horizontal de reforço em tubo com espessura de 1,2mm fixada entre
uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Estrutura
metálica fabricada em tubo de aço carbono industrial de alta
resistência, tratados por banhos químicos e soldado através do
processo MIG. Cor da Estrutura: Branca. Apresentar Laudo em nome
do fabricante, emitido por laboratório quanto à resistência a névoa
salina NBR 8094/15, emitido por laboratório certificado pelo
INMETRO. Laudo em nome do fabricante, emitido por laboratório
quanto à atmosfera úmida saturada, conforme NBR 8095/15, emitido
por laboratório certificado pelo INMETRO. Apresentar, Laudo emitido
por laboratório competente a resistência de tinta e dureza a lápis com
resultado de 6H.

UND

3000
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2

3

Conjunto Trapézio Infantil - (composto de 06 mesas, 06 cadeiras e 01
mesa central). Mesa em formato trapézio, possibilitando a formação
de círculos com 6 mesas; 06 cadeiras e uma mesa central, para uso
coletivo e não individual, tampo da mesa confeccionado em resina
termoplástica ABS medindo 560mm x 205mm x 410mm com 355mm
de profundidade dotado de nervuras transversais e longitudinais para
reforço à tração na parte inferior. Cadeira com assento e encosto em
resina termoplástica. Assento medindo 350mm x 345mm, altura
assento/chão 349mm aproximadamente, fixado por parafusos.
Encosto com medindo 350mm x 345mm, sem orifício, com puxador
para facilitar o carregamento da cadeira, marca do fabricante em
auto-relevo, o encosto deve ser fixado por meio de rebites de repuxo
ou parafusos. Sapatas antiderrapantes envolvendo as extremidades
dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de
proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, injetadas em resina
termoplástica, polipropileno virgem e presa à estrutura por de rebites
de repuxo ou parafuso. Estrutura formada por dois pares de tubo
metalon 30 mm x 20 mm com espessura de 1,2mm. Base do assento
e interligação ao encosto em tubo metalon 20mm x 20mm coberto
pelo encosto. Mesa sextavada, tampo injetado em resina
termoplástica polipropileno e fixado a estrutura através de parafusos.
Tampa injetada em resina plástica, polipropileno, com cavidades
permitindo a divisão dos materiais. Estrutura metálica fabricada em
tubo de aço carbono industrial de alta resistência, tratados por banhos
químicos e soldado através do processo MIG. Cor da Estrutura: Preto.
Conjunto de mesa e cadeira para Professor - Mesa com tampo
bipartido, formado por 2 tampos 02 tampos injetados em resina ABS,
liso, medida total 1160mm x 680mm, borda com acabamento sem
arestas vivas, altura tampo/chão 760mm. Painel frontal confeccionado
em MDP 15 mm, revestidos em laminado melamínico na cor branca
com acabamento com fita de borda, fixado a estrutura através de 4
parafusos. Base do tampo formado por tubo de aço metalon
20x20mm e 30x20mm, com espessura mínima de 1,2mm, 04 colunas
verticais laterais em tubos metalon 30x20mm com espessura mínima
de 1,2mm. Sapatas em polipropileno envolvendo as extremidades dos
tubos, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando
a durabilidade. Cadeira com assento e encosto em resina
termoplástica, polipropileno. Assento medindo 410mm x 480mm
(tolerância +/-1,5%), altura assento/chão 460mm aproximadamente
sem orifícios fixados por meio de parafusos. Encosto medindo 410mm
x 370mm (tolerância +/-1,5%), sem orifício, com puxador para facilitar
o carregamento da cadeira, marca do fabricante em alto relevo, o
encosto deve ser fixado por meio de rebites de repuxo. Estrutura
formada por dois pares de tubo metalon medindo 20mm x 40mm com
espessura de 1,2mm fazendo a interligação da base do assento com
os pés. Base do assento e interligação ao encosto em tubo metalon
20mm x 20mm, coberto pelo encosto, uma barra horizontal para
sustentação sob o assento em tubo de aço. Uma barra horizontal de
reforço em tudo de aço com espessura de 1,2mm fixada entre uma
das colunas que liga a base do assento aos pés. Sapatas envolvendo
totalmente as extremidades, desempenhando a função de proteção
da pintura prevenindo contra ferrugem, injetadas em polipropileno e
presa à estrutura por rebites de repuxo ou parafuso. Estrutura
metálica fabricada em tubo de aço carbono industrial de alta
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resistência, tratados por banhos químicos e soldado através do
processo MIG. Cor da Estrutura: Preto

4

Conjunto de mesa e cadeira para adulto - Confeccionado em resina
plástica de alto impacto, fabricados pelo processo de injeção
termoplástico. Mesa. Tampo confeccionado em resina plástica de alto
impacto, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, com
formato retangular, com dimensões aproximadas de 460mm x 600mm
(PxL), fixado à estrutura através de parafusos zincados. Medida do
Tampo até o chão: 760mm .Estrutura composta de montantes
verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço
carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58
mm, em chapa 16 (1,5 mm); - travessa superior confeccionada em
tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em
formato de “C”, em chapa 16 (1,5 mm); - pés confeccionados em
tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de
Ø = 38 mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5 mm). Porta-livros em
polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto
preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada,
podendo chegar até 100%, com medidas aproximas de 310x515mm
(PxL). O nome do fabricante do componente deve ser
obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua
própria logomarca. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal
através de rebites de “repuxo”, ou parafusos. Ponteiras e sapatas em
polipropileno copolímero, injetadas, fixadas à estrutura através de
encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento
antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de
névoa salina. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida
Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa,
espessura mínima de 40 micrometros. Cadeira Assento e encosto em
polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados
anatomicamente. Medias mínimas: Assento: 430x400 (PxL) Encosto:
198x398 (AxL). Medida do assento até o chão: 460mm Estrutura da
cadeira em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7
mm, em chapa 14 (1,9 mm). Fixação do assento e encosto injetados
à estrutura através de rebites de “repuxo”, Ø 4,8 mm, ou parafuso.
Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem
cargas, injetadas. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento
antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de
névoa salina. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida
Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa,
espessura mínima 40 micrometros.
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Conjunto refeitório em resina termoplástica tripartido, medindo
2.400mm, com 12 cadeiras - Tamanho Infantil - Mesa com tampo
tripartido, formado por 3 tampos de 800mm liso, confeccionado em
resina ABS, medindo 2400mmx800mmx590mm, dotado de nervuras
com espessura mínima de 5mm, fixado a estrutura por meio de
parafusos, base do tampo da mesa formada por tubos metalon
20mm x 30mm e 30x30mm, posicionado sob o tampo, fabricada pelo
processo de solda mig, 02 barras de sustentação em tubo 50mm
x30mm. 04 Pés em tubo redondo medindo 1 ½ “com espessura de
1,2mm. Sapatas antiderrapantes envolvendo as extremidades dos
tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção
da pintura, aumentando a durabilidade, fabricadas em polipropileno
virgem. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem,
fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento com
medindo 350mm x 345mm, altura assento/chão 349mm
aproximadamente, fixado por parafusos. Encosto medindo 350mm x
345mm, sem orifícios, com puxador para facilitar o carregamento da
cadeira, marca do fabricante injetada em alto-relevo, o encosto deve
ser fixado por meio de rebites de repuxo ou parafuso. Sapatas
antiderrapantes envolvendo as extremidades, desempenhando a
função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, injetadas
em polipropileno virgem e presa à estrutura por de parafusos.
Estrutura formada por dois pares de tubo metalon 20x40mm
espessura de 1,2mm. Base do assento e interligação ao encosto em
tubo metalon medindo 20x20mm coberto pelo encosto. Uma barra
horizontal de reforço em tudo oblongo metalon 20x40mm com
espessura de 1,2mm fixada entre uma das colunas que liga a base do
assento aos pés. Base dos pés em tubo metalon 30mm x 50mm com
espessura de 1,2mm. Estrutura metálica fabricada em tubo de aço
carbono industrial de alta resistência, tratados por banhos químicos e
soldado através do processo MIG. Cor da Estrutura: Preto.
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Conjunto refeitório em resina termoplástica bipartido, medindo
2.400mm, com 12 cadeiras - Tamanho Juvenil - Mesa com tampo
tripartido, formado por 3 tampos de 800mm liso, confeccionado em
resina ABS, medindo 2400mmx800mmx640mm, dotado de nervuras
com espessura mínima de 5mm, fixado a estrutura por meio de
parafusos, base do tampo da mesa formada por tubos metalon
20mm x 30mm e 30x30mm, posicionado sob o tampo, fabricada pelo
processo de solda mig, 02 barras de sustentação em tubo 50mm
x30mm. 04 Pés em tubo redondo medindo 1 ½ “com espessura de
1,2mm. Sapatas antiderrapantes envolvendo as extremidades dos
tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção
da pintura, aumentando a durabilidade, fabricadas em polipropileno
virgem. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem,
fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento com
medindo 410mm x 495mm, altura assento/chão 380mm
aproximadamente, fixado por parafusos. Encosto medindo 430mm x
410mm, sem orifícios, com puxador para facilitar o carregamento da
cadeira, marca do fabricante injetada em alto-relevo, o encosto deve
ser fixado por meio de rebites de repuxo ou parafuso. Sapatas
antiderrapantes envolvendo as extremidades, desempenhando a
função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, injetadas
em polipropileno virgem e presa à estrutura por de parafusos.
Estrutura formada por dois pares de tubo metalon 20x40mm
espessura de 1,2mm. Base do assento e interligação ao encosto em
tubo metalon medindo 20x20mm coberto pelo encosto. Uma barra
horizontal de reforço em tudo oblongo metalon 20x40mm com
espessura de 1,2mm fixada entre uma das colunas que liga a base do
assento aos pés. Base dos pés em tubo metalon 30mm x 50mm com
espessura de 1,2mm. Estrutura metálica fabricada em tubo de aço
carbono industrial de alta resistência, tratados por banhos químicos e
soldado através do processo MIG. Cor da Estrutura: Preto.
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Conjunto refeitório em resina termoplástica tripartido, medindo
2.400mm, com 12 cadeiras - Tamanho Adulto - Mesa com tampo
tripartido, formado por 3 tampos de 800mm liso, confeccionado em
resina ABS, medindo 2400mmx800mmx760mm, dotado de nervuras
com espessura mínima de 5mm, fixado a estrutura por meio de
parafusos, base do tampo da mesa formada por tubos metalon
20mm x 30mm e 30x30mm, posicionado sob o tampo, fabricada pelo
processo de solda mig, 02 barras de sustentação em tubo 50mm
x30mm. 04 Pés em tubo redondo medindo 1 ½ “com espessura de
1,2mm. Sapatas antiderrapantes envolvendo as extremidades dos
tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção
da pintura, aumentando a durabilidade, fabricadas em polipropileno
virgem. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem,
fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento com
medindo 410mm x 495mm, altura assento/chão 460mm
aproximadamente, fixado por parafusos. Encosto medindo 430mm x
410mm, sem orifícios, com puxador para facilitar o carregamento da
cadeira, marca do fabricante injetada em alto-relevo, o encosto deve
ser fixado por meio de rebites de repuxo ou parafuso. Sapatas
antiderrapantes envolvendo as extremidades, desempenhando a
função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, injetadas
em polipropileno virgem e presa à estrutura por de parafusos.
Estrutura formada por dois pares de tubo metalon 20x40mm
espessura de 1,2mm. Base do assento e interligação ao encosto em
tubo metalon medindo 20x20mm coberto pelo encosto. Uma barra
horizontal de reforço em tudo oblongo metalon 20x40mm com
espessura de 1,2mm fixada entre uma das colunas que liga a base do
assento aos pés. Base dos pés em tubo metalon 30mm x 50mm com
espessura de 1,2mm. Estrutura metálica fabricada em tubo de aço
carbono industrial de alta resistência, tratados por banhos químicos e
soldado através do processo MIG. Cor da Estrutura: Preto.
Mesa para cadeirante - Mesa cadeirante, com tampo em MDP de 25
mm, revestida em laminado melamínico na cor cinza cristal, com
bordas em PVC, medindo 900 mm x 600 mm, com. Estrutura em tubo
de aço carbono industrial retangular com base do tampo em tubo 50 x
30 mm, chapa 16. Base dos pés em tubo metalon 50 x 25 mm, com
ponteiras sapatas da cor do tampo fixadas por rebites galvanizados
ou parafusos. Pintura eletrostática epóxi- pó híbrida. Solda MIG, com
tratamento antiferrugens. Altura da mesa 820 cm.
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Armário alto com chaves - ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS Dimensões:
De1500 a 1600 (A) x 800 a 900 (L) x a 400 a 450(P) mm. Armário em
Aço 02 portas. Confeccionado em chapa de aço SAE -1008 a SAE 1012 com acabamento texturizado. Portas: 02 portas de giro, cada
porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e
dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no
sentido vertical. O armário deverá ser equipado com sistema de
travamento através de fechadura que trava a porta na região central,
superior e inferior, acompanha 2 chaves. Prateleiras: 04 prateleiras
reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com 2 dobras
nas laterais, reguláveis através de cremalheiras fixadas nas laterais
do armário. Cremalheiras estampadas em alto-relevo com saliências
para o encaixe das prateleiras, após o encaixe é possível o
travamento das prateleiras na posição desejada utilizando -se a
saliência da própria cremalheira, possibilitando estabilidade e
resistência, o passo de regulagem é de 50 mm. Porta com puxador
estampado em dobras formando ângulos de 90 graus em toda sua
extensão vertical. Em cada extremidade inferior da base do armário
deverá ser soldado um estabilizador triangular, medindo
aproximadamente 85 mm de lado, com dobras internas para
estruturar a base, fixado ao corpo do móvel por pontos de solda, o
estabilizador deverá abrigar uma porca rebite para fixação por rosca
de pés niveladores. Todas as partes metálicas devem ser unidas
entre si por meio de solda, configurando duas estruturas (portas e
gabinete). Em conformidade com a NR 24, cada porta deverá
oferecer dois sistemas de ventilação de furos com a finalidade de
proporcionar melhor circulação de ar no interior do armário. O produto
deverá passar por sistema de tratamento antiferruginoso e ser pintado
com tinta pó híbrida (epóxi -poliéster) por processo de aderência
eletrostática com acabamento texturizado, com camada média de 50
mícrons. Apresentar juntamente com a documentação de habilitação,
os seguintes documentos, em original ou cópia autenticada: Laudo
emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao
dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR
8096:1983; Laudo emitido por laboratório de controle de atividade
antimicrobiana conforme Norma JIS -Z 2801:2010; Laudo emitido por
laboratório de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de
6H conforme ASTM D 3359:2009; Laudo emitido por laboratório de
Aderência com resultado mínimo de 5B conforme ASTM D
3363:2005; Certificado de conformidade com a NBR- 13961/2010.
Catálogo contendo marca e modelo do produto cotado.
Cadeira Universitária A/E Preto Shop Cadeiras - Assento:
confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção
termoplástica. Com travamento feito por parafusos. Encosto:
confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção
termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes, com
travamento na estrutura através de pino-tampão, também
confeccionado em polipropileno (PP) da mesma cor do encosto.
Estrutura: Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço carbono, de
formato oblongo, seção 16x30 mm. Suportes do Assento: em 2 tubos
de aço carbono, de formato redondo, seção ¾’. Pés: em 2 tubos de
aço carbono, de formato oblongo, seção 16 x 30 mm. Os suportes do
Encosto e Assento são curvados em máquinas específicas e unidos
pelo sistema de solda mig. Ponteiras de fechamento dos tubos:
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produzidas em polipropileno e encaixadas na estrutura. Toda a
estrutura metálica é submetida a um pré-tratamento antiferruginoso
de desengraxe, estabilização, fosforização, pintura a pó pelo
processo de deposição eletrostática e secagem em estufa a 250º C.
Medidas aproximadas do Assento: 46,5 cm largura x 40 cm
profundidade , - Medidas aproximadas do Encosto: 46,5 cm largura x
30 cm altura, - Medidas aproximadas do da prancheta: 25 cm de
largura x 47 cm de profundidade, - Medidas aproximadas do do porta
livros: 37 cm de largura x 30 de profundidade. - Altura aproximada do
Assento até o chão: 44 cm, - Altura total aproximada até o chão: 87
cm, Dimensões aproximadas do produto montado: 65 cm largura x 75
profundidade x 87 altura - Peso recomendado: até 110 kg.
Arquivo de aço para pasta suspensa, 04 gavetas, min (axlxp)
1225x470x570 mm, cor cinza, porta-etiqueta e puxadores
estampados nas gavetas, puxadores com acabamento em pvc na cor
grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das
gavetas e sistema de deslizamento das gavetas em patins de nylon,
confeccionado em chapa de aço, sendo as colunas em chapa nº 16,
gavetas em chapa nº 18, tampo e fundo em chapa nº 24 e corpo em
chapa nº 26, todas as partes metálicas deverão receber tratamento
através de processo anti-corrosivo por fosforização e pintura
eletrostática a pó com camada entre 30 A 40 microns com secagem
em estufa a 240ºc, cada gaveta deverá possuir capac. entre 30 a 40
pastas por gavetas ou min 25 kg.
Cadeira fixa sem braços, assento e encosto em polipropileno injetado
espuma expandida/laminada min 335mm de espessura com
densidade min 23kg/m³, estrutura em tubo de aço industrial quadrado
min 22 x 22mm, sapatas em polipropileno injetado componentes
metálicos, tratamento de superfície em fosfato de zinco, pintura a pó
do tipo hídrica com camada de min 60 microns e cura em estufa a min
200ºc, encosto e assento na cor preta com acabamento em preto.
Mesa de reunião, oval, aprox. 2000x740x1300mm, composto p/
tampo inteiriço confeccionado em aglomerado de madeira de alta
densidade termo estabilizado c/ espessura de aprox. 25 mm,
revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa
pressão, encabeçamento bordas em fita de pvc de espessura aprox.
2.5 mm c/ quinas arredondadas c/ raio de 2.5 mm em todo seu
perímetro, na mesma cor do tampo, fixação da estrutura ao tampo p/
meio de buchas metálicas c/ rosca fixa e parafuso sextavado
compatíveis, painel frontal confeccionado em aglomerado de madeira
de alta densidade termo estabilizado c/ espessura de aprox. 18 mm,
revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa
pressão na cor a definir, encabeçamento das bordas em fita de PVC
de min de 2.0 mm c/ quinas arredondadas c/ raio de 2.5 mm na
mesma cor do tampo, fixação dos painéis frontais a estrutura por
meio de parafusos ocultos, estrutura central vertical composta por
chapa de aço SAE 1010/1020 e espessura de aprox. 1.25 mm,
possuindo calha vertical removível em chapa de aço espessura min
0.5 mm p/ passagem de fiação base de sustentação inferior de tubo
de aço galvanizado elíptico SAE 1020 aprox. 20 x 45 x 1.9 mm c/
formato curvo e profundidade de 500 mm c/ ponteiras de acabamento
injetadas em polipropileno na cor semelhante a estrutura metálica e
sapatas reguláveis em forma hexagonal c/ rosca e injetadas em
polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão, base
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de sustentação superior em aço galvanizado de secção retangular 40
x 20 mm e espessura de aprox. 0.95 mm c/ ponteiras injetadas de cor
semelhante a estrutura metálica, estrutura de canto em aço
galvanizado tubular c/ secção redonda de aprox. 3 polegadas de
diâmetro, espessura de min 1.2 mm c/ sapata injetada niveladora de
nível c/ diâmetro de aprox. 3 polegadas embutida na estrutura de cor
semelhante, as partes confeccionadas em aço devem receber
tratamento antiferruginoso e antioxidante e pintura em epóxi-pó c/
polimerização em estufa, chapa confeccionada através de cavacos de
madeira maciça aglomerada prensada em resina de alta qualidade c/
densidade de aprox. 670 kg/³ p/ chapas de 18 mm e de aprox. 660
kg/³ p/ chapas de 25 mm de espessura, possuindo resistência a
flexão de aprox. 160 kgf/cm² p/ chapas de 18 mm e aprox. 140
kgf/cm²p/ chapas de 25 mm c/ revestimento da superfície em
laminado melamínico de baixa pressão texturizado c/ min 0.3 mm de
espessura e resistência a abrasão de aprox. 400 ciclos, a superfície
de trabalho deverá atender a altura recomendada pelas normas da
ABNT
Longarina para 3 lugares, totalmente desmontável, que permite
regulagem de espaçamento dos assentos, estrutura da longarina em
aço com bitola de 40x80mm, espessura mínima de 2m e comprimento
máximo de 1800mm com acabamento de topos em nylon rígido
embutidos no tubo, na mesma cor da estrutura, dotado de 3 poltronas
com assento e encosto (côncavo) estofados com espuma de
poliuretano flexível.
Armário roupeiro de aço para vestiário com 20 porta. Armário roupeiro
em aço c/ 20 lugares com respectivas chaves, em chapa 26, com 20
portas, fechaduras, pintura eletrostática a pó, tratamento da chapa de
aço (fosfatização). Cor do corpo: cinza claro. Dimensões iguais ou
superiores a 1950mm x l 1400 mm x p 400mm.
Estantes de aço contendo 06 prateleiras, dimensões; 1800 x 920 x
400mm (a x l x p) com pintura eletrostática epóxi pó, com tratamento
antiferruginoso na cor cinza metal. prateleiras reguláveis, com
capacidade para até 100kg, em chapa de aço msg 18, espessura de
28mm, com furos para fixação com fixação com parafusos de aço
sextavado 5/6 x 3/4. Colunas: coluna estrutural de aço rígido para
estante, confeccionada em chapa de aço carbono nº ff-14 msg;
furação pelo sistema duplo mediano em um dos lados da coluna e
furação mono singular no outro lado da coluna; coluna com
tratamento antiferruginoso por imersão a banho quente decapante e
posterior imersão a banho fosfato; pintura epóxi-pó na cor cinza com
polimerização em estufa.
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Cadeira executiva, giratória c/ braços reguláveis, com capa no acento
e encosto, aranha nylon, rodizio nylon, c/regulagem de altura gás,
cadeira c/aprox.880/970 x 610 x 600 ( alxp ) encosto c/aprx. 420 x
430 mm ( a x l ) assento c/aprox. 540 x 460 x 430 mm ( a x l x p) base
c/ estrutura de cinco patas c/ aprox.600mm de diâmetro em resina de
engenharia poliamida ( nylon ) c/fibra em vidro, alojamento p/ rodízios
que dispensam o uso de buchas, rodízios duplos c/ rodas de
aprox.50mm de diâmetro eixo vertical em aço trefilado de
aprox.11mm de comprimento, dotado de anel elástico em aço rodas
duplas unidas através de eixo horizontal em açotrefilado, c/
acabamento em nylon ( opcional poliuretano) encosto c/ estrutura do
chassido encosto em material plástico na cor preta, provida de
superfície estofada em espuma injetada de aprox. 40mm de
espessura,aprox.50/60 kg/m3 de densidade, c/porcas garras
encravadas p/fixação do suporte de encosto, haste de ligação ao
assento.
Armário estante com 2 portas e 2 prateleiras internas, com divisórias
central confeccionada em MDF 18mm de espessura e revestida em
melamínico texturizado medidas aproximadas 154x90x42mm.
Armário MDF alto fechado medindo 1,60 x 0,90 x 0,40 25mm com 4
divisórias cor cinza
Mesa secretaria com 2 gavetas, material MDF medindo 1,20 x 61 x
75 cm no mínimo com pernas de metal com pintura epóxi tampo em
madeira com revestimento na cor cinza.
Armário Copa/cozinha, material aço, tipo de parede, acabamento
superficial pintado, cor branca, quantidade de portas 4, quantidade
de prateleiras 2, largura 1,80, profundidade 0,45, altura 0,75.
Suporte para micro-ondas, com braço fixo na parede. Profundidade
mínima de 31 cm e máxima de 44cm. Largura mínima de 33 cm e
máxima de 55 cm. Produzido em aço carbono e pintura
eletrostática.
Kite de Mesa Redonda Desmontável + 4 Cadeiras, até 182kg,
material plástico, na cor Branca, Comprimento x Largura x Altura: 94
cm x 94 cm x 71 cm, Diâmetro: 94 cm, Forma: Redonda,
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2. JUSTIFICATIVA:
Considerando que a Secretaria Municipal de Educação é um órgão da Administração direta,
que tem dentre suas prerrogativas, a execução eficiente e eficaz dos serviços púbicos,
visando sempre a melhoria do atendimento à população, dentre dos princípios que regem a
Administração pública.
Considerando a necessidade das unidades escolares de mobiliário no que concerne aos
conjuntos escolares, mesa de reunião, arquivo, etc. para professores e alunos, posto que
são essenciais para o bom funcionamento das atividades escolares e uma melhor
abordagem pedagógica das tarefas de alunos da rede pública. Com efeito, buscando
melhorar o dia a dia o conforto dos alunos e dar condições de estudo.
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Considerando o desgaste natural sofrido pelo mobiliário escolar ao longo do tempo, o que
provoca quebra e acarreta a inutilidade destes tipos de móveis, impossibilitando a
continuidade de seu uso. Justifica-se a aquisição desse tipo de mobiliário para dar
condições de funcionamento as Unidades Escolares.
Diante do exposto, faz-se fundamental a aquisição desse material permanente para o bom
funcionamento dos serviços prestados.
3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
3.1. A presente licitação ocorrerá por Pregão Eletrônico Registro de Preço, que será regido
pela Lei Federal nº. 8.666/93, aplicando-se, subsidiariamente, o Decreto Municipal nº
045/2019.
4.

AVALIAÇÃO DE CUSTO:

4.1.
Atendendo ao disposto no art. 5º da Instrução Normativa nº 73/2020, a Prefeitura
Municipal de Nilo Peçanha - BA, procedeu a pesquisa diretamente com fornecedores e pelo
Banco de Preço, para verificação dos preços e estimativa de custos.

5.

LOCAL/PRAZO/ACOMPANHAMENTO DE ENTREGA DOS MATERIAIS:

5.1. Mobiliário Escolar:
5.1.1. Os mobiliários escolares serão efetuados de acordo com as necessidades da
Secretaria solicitante, a partir do recebimento da Nota de Empenho/ordem de fornecimento
emitida pelo setor responsável;
5.1.2. O fornecimento dos mobiliários deverá ser fornecido em até 10 (dez) dias após a
data de assinatura do Contrato, podendo ter seu prazo prorrogado sucessivamente, de
acordo com o previsto na forma da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores.
5.1.3. Será efetuado recebimento provisório de bens que careçam de verificação técnica e
em definitivo após verificação da quantidade e qualidade do material e consequente
aceitação, em 90 (noventa) dias, contatos do recebimento provisório.
5.1.4. O dia e o local da entrega dos produtos contratado serão determinados pelo
CONTRATANTE, mediante ordem de fornecimento.

6.

FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

6.1. Os produtos serão fornecidos de forma parcelada, devendo a entrega ser efetuada na
Secretaria de Educação do Município, de segunda-feira a sexta-feira, até que seja atingida a
quantidade total adquirida, em atendimento às requisições expedidas pela secretaria
solicitante. Os horários e a periodicidade de entrega poderão ser alterados conforme
necessidade da Secretaria.
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6.2. Os produtos deverão ser entregues embalados em saco plástico resistente ou outra
forma que garanta a integridade e segurança dos mesmos.
6.3. A embalagem de todos os produtos deverá conter o nome do fabricante, a data de
fabricação e de validade, peso líquido, lote.
6.4. Entregar material conforme solicitação da SEMEC (Secretaria Municipal de Educação),
tendo a proponente o prazo máximo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da solicitação,
para entregar o produto solicitado na Secretaria de Educação do Município.
6.5. Os mobiliários escolares deverão ser de primeira qualidade, novos, atendendo ao
disposto na legislação, conforme tabela de especificação e quantidades e registro no órgão
fiscalizador quando couber.
6.6. Só será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo com o item 1 e as
especificações mínimas exigidas abaixo:
 Identificação do produto;
 Embalagem original e intacta,
 Data de fabricação,
 Peso liquido,
 Nome do fabricante.
 Registro no órgão fiscalizador (SIM, SIE e SIF) quando couber.
7. DA APROVAÇÃO DOS PRODUTOS:
7.1.
Os produtos deverão ser devidamente atestados e aprovados pela secretaria, sem o
qual não será permitido nenhum pagamento.
7.2.
Poderá ser exigida apresentação de amostra apenas da licitante vencedora, de
acordo com solicitação do setor requisitante com antecedência mínima em prazo não inferior
a 3 (três) dias.
7.3.
As amostras apresentadas serão analisadas de forma objetiva, com o desígnio de
verificar a adequação do produto ofertado com aquela descrita/caracterizada neste Termo
de Referência.
7.4.
Caso não haja aceitação das amostras, o vencedor provisório será desclassificado,
garantindo-se o direito à ampla defesa e ao contraditório, na forma estabelecida no art. 109
da Lei nº 8.666/93.
7.5.
Não havendo recurso ou, se apresentado, suas razões não forem aceitas, será
convocado o licitante melhor classificado, repetindo-se as mesmas exigências no tocante à
apresentação das amostras
8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAS:
8.1. Tendo em vista se tratar de um PREGÃO ELETRONICO POR REGISTRO DE PREÇO
não se faz necessário a reserva da dotação orçamentária, todavia os recursos para
cobertura das despesas previstas no futuro contrato correrão por conta da dotação do
exercício de 2022/2023.
9. ENTREGA DOS PRODUTOS:
9.1. Os produtos deverão ser entregues na Secretaria de Educação do Município;
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10. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE:
10.1 Do Município:
10.1.1 Aplicar a Contratada as penalidades, quando for o caso;
10.1.2. Prestar a toda e qualquer informação para a empresa, por esta solicitada, necessária
à perfeita execução do Contrato;
10.1.3. Efetuar o pagamento à contratada no prazo de até 30 (trinta) dias, após a entrega da
Nota Fiscal dos serviços prestados, com o devido atesto do setor de fiscalização, na
tesouraria;
10.1.4. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
10.1.5. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia,
mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando
os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
10.1.6. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso
da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;
10.1.7. Atestar o efetivo recebimento definitivo do objeto;
11. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
11.1. Caberá a CONTRATADA:
11.1.1. Os produtos deverão ser entregues na Secretaria de Educação do Município, que
serão responsáveis pela conferência dos produtos no ato do recebimento.
11.1.2. As despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra relacionada à entrega
do produto, e' de total responsabilidade da proponente.
11.1.3. Todos os mobiliários escolares deverão ser transportados em caminhão tipo baú
especifico para esse fim, não devendo conter qualquer substância que possa acarretar lesão
física, química aos produtos.
11.1.4. Caso seja detectado alguma falha no fornecimento, que esteja em desconformidade
com o contrato, a contratada deverá efetuar a troca satisfatoriamente no prazo máximo de
48 (quarenta e oito) horas, após a notificação, sem prejuízo das sanções previstas.
11.1.5. Demais obrigações em conformidade com a Lei 8.666/93 e demais legislações
pertinentes.
11.1.6. Os mobiliários escolares deverão ser entregues em conformidade com a Autorização
de Fornecimento emitidas, de datas, pesos e quantidades estabelecidos pela Secretaria
Municipal de Educação.
12.
DO PAGAMENTO:
12.1 O pagamento será até o 30 (trigésimo) dia subsequente ao mês da entrega dos
produtos, após o “ateste” do satisfatório atendimento do especificado.
12.2 Para pagamento, a empresa deverá apresentar a Secretaria Municipal de Educação de
Nilo Peçanha - BA, a nota fiscal da compra de acordo com o respectivo empenho, devendo
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ser emitida em nome do Fundo Municipal de Educação e conter o número do empenho
correspondente;
12.3 Além da nota fiscal do (s) serviço (s) executado (s), a (s) empresa (s) deverá (ão)
apresentar e manter atualizados (durante a validade do registro) os seguintes documentos:
12.3.1 Prova de regularidade com o FGTS (CRF – Certificado de Regularidade de Situação,
expedido pela Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de validade; (exclusivo para
pessoa jurídica)
12.3.2 Certidão Negativa relativo a débitos Trabalhistas (CNDT);
12.3.3 Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de
Tributos e Contribuições Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão
Negativa de Débitos quanto à dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral);
12.3.4 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa à sede ou domicílio do
proponente, dentro de seu período de validade;
12.3.4 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou domicílio do
proponente, dentro de seu período de validade.
13.

REQUISITOS PARA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS:

13.1. A Contratada deverá:
13.2. Fornecer em conformidade com a legislação aplicável;
13.3. Apresentar 01 atestados de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, que comprove que a empresa prestou ou presta, a contento,
fornecimento especializado em mobiliário escolar.
14.
DA VIGÊNCIA:
14.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, sendo prorrogável na forma
da Lei Federal nº 8.666/93.
15.
DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO:
15.1. A Secretaria Municipal de Educação, será responsável pela fiscalização do
fornecimento dos produtos, observando todos os aspectos estipulados (prazo de entrega,
local de entrega, observância acerca da qualidade e marca dos produtos contratados).
15.2. A equipe da Educação será responsável pelo mobiliário escolares a serem fornecidos
pela contratada, para supervisão das atividades e verificação de boas práticas conforme
legislação sanitária vigente, podendo solicitar adequações caso necessário, estipulando
prazos para as devidas correções.
15.3. A aceitação estará condicionada à devida fiscalização dos técnicos da SEMEC. Não
serão aceitos produtos cujas condições de armazenamento e transporte não sejam
satisfatórias.
16.

DO PREÇO DO FORNECIMENTO:
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16.1. O custo da contratação é no valor global de R$ 4.739.451,37 (Quatro milhões
setecentos e trinta e nove mil e quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e sete
centavos), que serão pagos de acordo com a realização das entregas.
17.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES:

17.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar
à CONTRATADA as seguintes sanções:
17.1.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
17.1.2. Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
17.1.3. Multa compensatória de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecução total do objeto;
17.1.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
17.1.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;
17.1.6. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades pelo prazo de até cinco
anos;
17.1.7. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é
aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem
15.1 deste Termo de Referência.
17.1.8. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
18.
DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
18.1. O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO, observadas as
seguintes condições:
a) A licitante não deverá apresentar proposta com valores inexequíveis ou superior ao valor
estimado sob pena de desclassificação sumária da proposta;
b) Considerar-se-á preços inexequíveis aqueles que não venham ater demonstrada sua
viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis coma
execução do objeto do contrato.
18.2. Após o fechamento da etapa de lances e suspensão da Sessão o Pregoeiro efetuará o
julgamento das propostas pelo critério do menor preço por item, podendo encaminhar
contraproposta diretamente a licitante que tenha apresentado lance de menor valor para que
seja obtido preço melhor;
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18.3. O critério de aceitação será realizado por item, ficando desde logo determinado que
não poderá ser apresentado valor superior ao cotado pela Administração.
19.
CONDIÇÕES GERAIS:
19.1. A participação de qualquer proponente vencedor no processo implica a aceitação
tácita, incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condições. Nos
preços já estão inclusas todas as despesas tais como: despesa com funcionários, materiais
utilizados, impostos, transportes, taxas ou outras.

Rua Dr. Raimundo Brito, 11, Centro. Nilo Peçanha – Bahia.
CEP. 45.440-000 Tel.: (73) 3257-2196
C.N.P.J. 13.758.313/0001-55

PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA/BA
Departamento Municipal de Licitação e Contratos

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2022

1. OBJETO
ITEM

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

UND

QDE

R$ (unit)

R$
(total)

Valor total da proposta (R$): _______________________________________________
Observações:
a) apresentada em 01 (uma) via, conforme modelo, impressa preferencialmente em papel timbrado
da Licitante, datada, rubricada em todas as folhas e assinada por seu representante legal;
b) indicar nome ou razão social da licitante, seu endereço completo, telefone, fax e endereço
s
eletrônico, se houver, bem como o nome, nº do CPF e da Cédula de Identidade e cargo de seu
representante legal;
c) ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de sua
apresentação;
d) apresentar o preço unitário e total, já atualizado, em conformidade com os lances e
negociação. Os valores deverão ser expressos em algarismos com duas casas decimais e por
extenso, em moeda corrente nacional.
e) declarar expressamente que o preço ofertado inclui todos os custos e despesas necessárias ao
cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação;
f) indicar que o prazo de entrega será em até 72 (setenta e duas) horas, contados da Ordem de
Fornecimento a ser expedida pela unidade gestora do contrato, na qual deverá constar a grade com
as quantidades, cores e tamanhos de cada peças/itens a serem fornecidas;
g) indicar que a proposta comercial apresentada atende todas as quantidades, especificações,
condições de fornecimento e entrega constantes no Anexo I – Termo de Referencia, do Edital;
h) Indicar que o objeto deverá ser entregue no endereço indicado no Anexo I - Termo de Referência
Obs: Previamente à contratação a licitante vencedora deverá indicar os dados bancários onde o
pagamento devido deverá ser efetuado.

Rua Dr. Raimundo Brito, 11, Centro. Nilo Peçanha – Bahia.
CEP. 45.440-000 Tel.: (73) 3257-2196
C.N.P.J. 13.758.313/0001-55

PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA/BA
Departamento Municipal de Licitação e Contratos

ANEXO III - MINUTA DE ATA/CONTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRONICO nº 025/2022

OBJETO: Ata de Registro de Preços para aquisição de mobiliário escolar para suprir as
necessidades das unidades escolares do Município de Nilo Peçanha - Bahia, conforme
especificações técnicas e condições de fornecimento constante no ANEXO I – TERMO DE
REFERÊNCIA do Edital Pregão Eletrônico nº 025/2022.

ÓRGÃO GERENCIADOR/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA - BA

DETENTOR/CONTRATADA: _________________________________________

Pelo presente, de um lado, a XXXXXXX, adiante designada apenas ÓRGÃO
GERENCIADOR/CONTRATANTE
e,
de
outro
lado,
a
empresa
_______________________________, inscrita no C.N.P.J. nº ___________, com sede na
__________________________, tel. _____________, e-mail________________, neste ato por seu
representante legal, Senhor(a) ____________________, RG _____ e CPF ______ conforme
instrumento probatório doc SEI _______, designada a seguir como DETENTORA/CONTRATADA,
nos termos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, em conformidade com o resultado do Pregão
Eletrônico nº 025/2022, com publicação na Edição nº **** do DOM de ******* de **** de 2022, ,
formalizam o presente instrumento contratual, conforme cláusulas abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO, UNIDADES CONTEMPLADAS E DO PREÇO.
1.1. A presente ATA tem como objeto o registro de Preço para aquisição de mobiliário escolar para
suprir as necessidades das unidades escolares do Município de Nilo Peçanha – Bahia.
1.1.1. O objeto deverá seguir as especificações técnicas, quantidades e condições de
fornecimento constantes no Anexo I – Termo de Referência, que faz parte integrante do edital
do Pregão Eletrônico nº 025/2022.
1.2. São contempladas com esta Ata todos os órgãos da Prefeitura Municipal de Nilo Peçanha - BA:
1.3. Os preços a serem pagos à Detentora serão os constantes do Registrado em Ata.
1.3.1. O preço a ser pago pela Administração pelos objetos compreenderá todos os custos
necessários à execução do objeto, inclusive os referentes às despesas trabalhistas, previdenciárias,
impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outras despesas necessárias à sua correta execução, de
modo que nenhum outro ônus seja devido à Detentora.
1.3.2. Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preços referem-se aos seguintes
itens:

SERÁ INSERIDA A TABELA CONTENDO OS LOTES VENCIDOS
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO.
2.1. O objeto desta Ata deverá ser entregue em até de 72 (setenta e duas) horas, contados do
recebimento da Ordem de Fornecimento.
2.2. O objeto será entregue no Departamento Municipal de Compra e Almoxarifado, na sede da
Prefeitura Municipal de Nilo Peçanha, situada à Rua Dr. Raimundo Brito nº 11, Centro, Nilo Peçanha
– BA.
2.3. O objeto será recebido consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal n.º 8.666/93.
2.3.1. No ato da entrega, o(s) objeto(s) deverá(ão) ser(em) vistoriado(s) por funcionário da Unidade
Requisitante, para verificação do atendimento às condições deste Edital e da conformidade com a
especificação declinada(s) na proposta. Caberá ao funcionário em questão a responsabilidade quanto
ao recebimento do(s) objeto(s) em desacordo;
2.3.2. Caso seja constatado que o(s) objeto(s) entregue(s) não atende(m) às especificações, não
confere(m) com o declinado na proposta e apresente defeito decorrente de fabricação que acarrete
vícios de qualidade tornando impróprio ou inadequado para o uso, deverá ser recusado seu
recebimento para que seja corrigido o vício constatado, no prazo máximo de xx (xxxx) dias corridos
da comunicação.
2.3.3. O aceite do produto pela Contratante não exclui a responsabilidade civil da contratada por
vícios de qualidade, de quantidade, ou ainda por desacordo com as especificações estabelecidas,
verificadas posteriormente;
2.3.4. Não sendo o vício sanado no prazo estipulado no item 2.3.2., a Contratante aplicará a multa
prevista no item 5.3.2., independentemente do seu refazimento.
CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA DETENTORA
3.1. A DETENTORA se obriga à:
a) fornecer até o total estimado estabelecido na CLÁUSULA PRIMEIRA, independentemente das
quantidades individuais estimadas por ÓRGÃO PARTICIPANTE;
b) comunicar ao ÓRGÃO GERENCIADOR toda e qualquer alteração nos dados cadastrais, para
atualização;
c) manter, durante o prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação que precedeu este ajuste, inclusive no que concerne
ao cumprimento dos deveres trabalhistas que possuir;
d) manter durante toda a duração da Ata de Registro de Preços, o padrão de qualidade e as
especificações técnicas contidas no ANEXO I do edital que precedeu ao presente ajuste, parte
integrante desta Ata de Registro de Preço;
e) comparecer, sempre que solicitada, à sede das unidades contratantes, a fim de receber instruções,
participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento de suas
obrigações;
f) prestar informações relacionadas ao fornecimento sempre que solicitado no prazo de 3 dias úteis;
g) responsabilizar-se por todos os prejuízos que porventura ocasione às unidades contratantes ou a
terceiros, em razão dos fornecimentos decorrentes da presente Ata de Registro de Preço;
h) atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata de Registro de Preço, ainda que o
fornecimento decorrente tenha que ser efetuado após o término de sua vigência;
i) não subcontratar, ceder ou transferir o objeto da Ata de Registro de Preços, no todo ou em parte, a
terceiros, sob pena de rescisão.
CLAUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Rua Dr. Raimundo Brito, 11, Centro. Nilo Peçanha – Bahia.
CEP. 45.440-000 Tel.: (73) 3257-2196
C.N.P.J. 13.758.313/0001-55

PREFEITURA MUNICIPAL DE NILO PEÇANHA/BA
Departamento Municipal de Licitação e Contratos
4.1. O prazo de pagamento será de 10 (dez) dias a contar da data do recebimento definitivo do
objeto contratado na unidade requisitante, acompanhado dos documentos mencionados no item 4.2.,
bem como do atestado de recebimento e aprovação do(s) objeto(s), desde que esteja devidamente
atestada pelo setor competente a entrega do objeto desta licitação e mediante a renovação das
certidões negativas cuja validade expirar, a saber:
1. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da
União;
2. Certidão Negativa de Tributos Mobiliários do Município de São Paulo;
3. Comprovação de regularidade junto ao Cadastro Informativo Municipal – CADIN Municipal;
4. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço - FGTS.
5. Certidão Negativa de Débitos referentes a Tributos Estaduais relacionados com a prestação
licitada;
6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.
4.2. A documentação a ser entregue pelo(s) fornecedor(es) é a seguinte:
4.2.1. Primeira Via da Nota Fiscal, Fatura ou Nota Fiscal Fatura;
4.2.2. Cópia reprográfica da Nota de Empenho.
4.2.2.1. Na hipótese de existir Nota de retificação e/ou Nota Suplementar de Empenho, cópia (s)
mesma (s) deverá (ao) acompanhar os demais documentos citados.
4.3. Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais, nem
implicarão na aceitação dos materiais.
4.4. Será aplicada compensação financeira, quando houver atraso no pagamento dos valores
devidos, por culpa exclusiva do Contratante, mediante utilização do índice oficial de remuneração
básica da caderneta de poupança e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre
a caderneta de poupança para fins de compensação da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”),
observando-se, para tanto, o período correspondente à data prevista para o pagamento e aquela data
em que o pagamento efetivamente ocorreu.
4.5.

Os pagamentos obedecerão a legislação em vigor.

4.6. O pagamento será efetuado por crédito em conta corrente no BANCO (será inserido dados
bancários do vencedor).
4.7. Os recursos para fazer frente à respectiva despesa deverão onerar o elemento de despesa da
Secretaria Município de Educação de Nilo Peçanha, conforme a lei orçamentária anual, abrangendo
todos os seus programas e atividades.
CLÁUSULA QUINTA - DAS PENALIDADES
5.1. São aplicáveis às sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal
o
n 10.520/02 e demais normas pertinentes.
5.2. Ocorrendo recusa da(s) adjudicatária(s) em retirar(em) a(s) nota(s) de empenho ou celebrar o
contrato no prazo estabelecido no Edital de Pregão Eletrônico n. 025/2022, sem justificativa aceita
pela Administração, serão aplicadas:
5.2.1. Multa no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado;
5.2.2. Pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar pelo prazo de até 5 (cinco) anos
com a Prefeitura Municipal de Nilo Peçanha - BA;
5.2.3. Incidirá nas mesmas penas previstas nos subitens 5.2.1 e 5.2.2 a empresa que estiver
impedida de firmar o ajuste pela não apresentação dos documentos necessários para tanto.
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5.3. Sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, será aplicada penalidade de pena
pecuniária nos percentuais e casos abaixo:
5.3.1. 0,5% (meio por cento) sobre o valor dos produtos entregues com atraso, por dia de atraso na
entrega do objeto consoante dispõe o item 2.1., até o limite de 20% (vinte por cento);
5.3.1.1. Ocorrendo atraso superior a 15 (quinze) dias corridos a CONTRATANTE recusará o
recebimento do objeto, aplicando as sanções referentes à inexecução parcial ou total do ajuste,
conforme o caso.
5.3.2. 0,25% (vinte e cinco centésimo por cento), sobre o valor do objeto entregue com defeito ou fora
das especificações, para cada dia de atraso, se o objeto entregue com defeito ou fora das
especificações, não for substituído em até 05 (cinco) dias corridos contados da data em que a
Administração tiver comunicado a irregularidade.
5.3.2.1. Quando o valor da multa diária totalizar 10% (dez por cento) da parcela inexecutada, o
atraso será considerado inexecução parcial.
5.3.2.2. Caso todos os produtos sejam entregues com defeito, ou fora das especificações,
configurar-se-á inexecução total;
5.3.3. 10% (dez por cento) por inexecução parcial, sobre a parcela inexecutada, sem prejuízo de ser
promovida a rescisão contratual por culpa da CONTRATADA, além da possibilidade de aplicação da
pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo
máximo em lei, nos termos dos arts. 77/79 da Lei 8.666/93;
5.3.4. 20% (vinte por cento) por inexecução total, sobre o valor da contratação, sem prejuízo de ser
promovida a rescisão contratual por culpa da CONTRATADA, além da possibilidade de aplicação da
pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo
máximo em lei, nos termos dos arts. 77/79 da Lei 8.666/93;
5.3.5. 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da contratação, por descumprimento de quaisquer
das obrigações decorrentes do ajuste, que não estejam previstas nos demais subitens
5.4.

As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras;

5.5. As multas serão descontadas do pagamento devido ou inscritas como dívida ativa sujeitas à
cobrança executiva.
5.6. São aplicáveis a presente licitação, inclusive, as sanções penais estabelecidas na Lei Federal
nº 8.666/93, bem como as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
CLÁUSULA SEXTA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:
6.1. A ARP, ora firmada, terá validade de 12 (doze) meses a partir da data da sua assinatura
CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTE E DA READEQUAÇÃO DE PREÇOS:
7.1. O preço ofertado deverá incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente, inclusive
encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituirá a única e
completa remuneração pelo fornecimento do material, incluídos frete até os locais de entrega.
7.2. Os preços contratuais serão reajustados, caso hajam fatos imprevisíveis que impactem nos
valores inicialmente pactuados e desde que não ultrapasse o valor praticado no mercado.
7.2.1. Fica vedado qualquer reajuste pelo prazo de 01 (um) ano.
7.3. O preço registrado poderá ser readequado, nos termos do art. 17 do Decreto Federal nº
7894/2013, em função da dinâmica do mercado, com elevação ou redução de seu respectivo valor,
obedecendo a seguinte metodologia:
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7.3.1. Independentemente de solicitação, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de
eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo, neste caso, ao Órgão Gerenciador
convocar a Detentora visando a redução dos preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
7.3.1.1. Frustrada a negociação com a Detentora, visando a redução dos preços registrados, no caso
do subitem anterior, poderá o registro de preços rescindido.
7.4. A Detentora poderá solicitar a revisão ou readequação de preços ao Órgão Gerenciador, por
escrito, sendo que o pedido deverá estar acompanhado de documentos que comprovem,
convincentemente, a ocorrência do desequilíbrio econômico-financeiro, nos termos do artigo 65,
inciso II, alínea “d” da Lei Federal nº 8.666/93, sendo considerada, para base inicial de análise, a
demonstração da composição de custos anexa a Ata de Registro de Preços.
7.4.1. O Órgão Gerenciador que se manifestará sobre eles, submetendo a deliberação à Secretaria
Municipal de Administração que ouvirá, obrigatoriamente, o opinativo da Procuradoria Geral do
Município.
7.4.2. Na hipótese de deferimento do pleito pelo Secretaria Municipal de Educação, competirá ao
Órgão Gerenciador ratificar, aquela deliberação, em regular despacho autorizador da alteração
contratual, bem como para lavratura e assinatura, pelas partes contratantes, do competente termo de
aditamento para constar novo preço.
7.5. Os novos preços aprovados e ratificados pelo Órgão Gerenciador só entrarão em vigor após
assinatura do respectivo aditivo contratual pelas partes, retroagindo seus efeitos à data do pedido de
revisão
CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO E DA RESCISÃO:
8.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, pela administração, de pleno direito,
assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:
a) A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços e da legislação;
b) A Detentora não formalizar o termos de Contrato, quando cabível, decorrente da Ata de Registro
de Preços ou não retirar (em) o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a administração
não aceitar sua justificativa;
c) A Detentora der causa à rescisão administrativa dos ajustes decorrentes da Ata de Registro de
Preços;
d) A Detentora recusar-se ao atendimento da demanda solicitada, dentro da quantidade estimada na
ata;
e) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial dos ajustes decorrentes da Ata de
Registro de Preços;
f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado e a Detentora não
aceitar redução;
g) A Detentora sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, ou no artigo
7º da Lei nº 10.520/2002, ou que, em virtude de lei ou decisão judicial, ficarem impedidas de contratar
com a Administração Pública;
h) Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela administração;
i) Sempre que ficar constatado que a Detentora perdeu qualquer das condições de habilitação e/ou
qualificação exigidas na licitação.
8.2. A comunicação da rescisão, nos casos previstos no subitem 8.1 desta Ata de Registro de Preço,
será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante
aos autos que deram origem ao Registro de Preços.
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8.2.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será
feita por publicação no DOM, por duas vezes consecutivas, considerando-se rescindido o registro a
partir da última publicação.
8.3. A Detentora poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, sem aplicação de
penalidades, na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução
contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.
8.3.1. O Órgão Gerenciador deliberará sobre a aceitabilidade da justificativa apresentada pela
Detentora, importando a não aceitação na aplicação das sanções administrativas previstas na Ata de
Registro de Preços.
8.4. O cancelamento ou a rescisão da Ata de Registro de Preços não implica rescisão automática dos
contratos e compromissos de fornecimento previamente firmados com os órgãos participantes e
órgão não participantes.
8.5. Esta Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nas hipóteses previstas para a rescisão
dos contratos em geral.
8.6. A Administração, a seu critério, poderá convocar, pela ordem, as demais licitantes classificadas,
nos termos dispostos neste Edital para mediante a sua concordância, assumirem o fornecimento dos
objetos da presente Ata de Registro de Preços.
8.7. Na rescisão por culpa da Detentora, aplicar-se-á a penalidade de multa prevista na cláusula
quinta deste ajuste.
CLÁUSULA NONA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO
9.1. Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer
uso desta Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto a Secretaria Municipal
de Educação (Órgão Gerenciador).
9.2. Poderá a DETENTORA, observadas as condições estabelecidas, optar pela aceitação ou não
do fornecimento, independente dos quantitativos registrados, desde que não prejudique a obrigação
assumida nesta Ata.
9.3. As aquisições adicionais não poderão exceder a 100% (cem por cento) dos quantitativos
registrados na Ata de Registro de Preços.
9.4. As aquisições decorrentes desta Ata serão autorizadas, caso a caso, pelo Titular da Pasta à
qual pertencer à unidade requisitante ou por quem aquele delegar competência para fazê-lo.
9.5. As aquisições decorrentes desta Ata serão formalizadas Termo de Contrato e/ou outros
instrumentos hábeis, nos termos do artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/03.
9.6. A emissão da nota de empenho, sua retificação ou cancelamento total ou parcial, serão,
igualmente, autorizados pelo Titular da Pasta à qual pertencer a unidade requisitante ou por quem
aquele delegar tal competência.
9.7. As aquisições do objeto da Ata, por órgãos da Administração Indireta, obedecerão às mesmas
regras dos subitens anteriores, sendo competente para sua autorização e atos correlatos o
Superintendente da autarquia ou o Presidente da empresa interessada, ou, ainda, a autoridade a
quem aqueles houverem delegado os respectivos poderes.
CLÁUSULA DÉCIMA – ANTICORRUPÇÃO
10.1. Para a execução desta Ata/Contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que
sejam tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação,
compensação, vantagens financeiras ou não financeira ou benefícios de qualquer espécie que
constituam prática ilegal ou de corrupção, sejam de forma direta ou indireta quanto ao objeto desta
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ata/contrato, ou de outra forma a ele não relacionados, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO RECEBIMENTO DEFINITIVO
11.1. Executado o contrato (ou outro instrumento hábil), procederá a CONTRATANTE ao recebimento
definitivo de seu objeto, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, contendo declaração
expressa de sua adequação às cláusulas avençadas, nos termos da legislação vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. Ficam vinculados a esta Ata de Registro de Preços, para todos os efeitos legais, o Edital de
Pregão nº 025/2022, seus Anexos e, bem como, a proposta apresentada e atualizada
pela DETENTORA, independentemente de sua transcrição.
12.2. Os casos omissos serão disciplinados pelos princípios estatuídos na Lei Federal nº 8.666/93 e
alterações e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à matéria.
12.3. Fica eleito o Foro da Comarca de Taperoá para dirimir qualquer dúvida proveniente desta
Ata/Contrato.
E, para firmeza e validade de tudo quanto ficou estipulado, lavrou-se o presente termo em 03 (três)
vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme, vai firmado pelas partes na presença das
testemunhas abaixo.
Nilo Peçanha - BA,

de

de 2022.

Pela CONTRATANTE

Pela CONTRATADA

Testemunhas:
1.

2.

_________________________

___________________________

R.G. :

R.G. :
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

(Nome da pessoa jurídica) ______________________________, CNPJ nº. ________________
sediada (endereço completo)______________________, neste ato representada legalmente por
(nome e qualificação do representante legal)_____________________________, declara sob as
penas da lei


Que possui pleno conhecimento de todas as informações e das condições contidas no edital
referente ao XXXXXXXX nº. XXX/XXX



Que está apta a participar de licitações e contratações administrativas, conforme respectivo
Edital, não estando enquadrada em nenhum impedimento legal para licitar e contratar com o
Município de Nilo Peçanha - BA, Estado da Bahia, especialmente no que tange ao art. 9º da
Lei nº 8.666/93.



Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente certame
licitatório, atendendo a todas as exigências feitas no referido instrumento convocatório,
inclusive aquelas relativas ao cumprimento do objeto da licitação



Que, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal,
combinado com o artigo 27 da Lei nº. 8.666/93, alterado pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro
de 1999, não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem
menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos



Que nos comprometemo-nos a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.



Que, para os fins requeridos no inciso III, do artigo 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, não tem em seu quadro societário e funcional, servidores públicos da contratante
exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão, inclusive de membros
de Comissões ou servidores do Município de Nilo Peçanha - BA.



Que nos valores propostos estão inclusas todas as despesas com, materiais, mão de obra,
despesas diretas e indiretas, impostos e contribuições, encargos e obrigações trabalhistas,
fretes, dentre outros.



Que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como
em caso de eventual contratação, concordo que seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail:
Telefone: ( )
Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao
Gestor de Contratos deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados
anteriormente fornecidos.
_________________, _______ de ___________________ de 2022.

Razão Social / CNPJ / Nome e Nº do RG do Representante Legal / Assinatura
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