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Prefeitura Municipal de
Serra Dourada publica:
x Decreto Nº 22 De 02 De Março De 2021 - Nomeação do CACSFUNDEB – Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação de Serra Dourada e dá outras
providencias.
x Portaria Nº 93 De 02 De Março De 2021 – Nomear Leonardo Gomes Da
Silva para exercer o cargo de Segurança do Prefeito.
x Aviso De Licitação Do Pregão Presencial – SRP 002/2021 - Prestação
de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens para o
transporte coletivo rodoviário no atendimento das necessidades do Fundo
Municipal de Saúde e das demais Secretarias.
x Termo De Ratificação E Homologação- Dispensa De Licitação Nº
15/2021 - Empresa: Jotamar Comercio de Peças e Transportes
Rodoviário Ltda.
x Termo De Ratificação E Homologação- Dispensa De Licitação Nº
16/2021 – Empresa: Clementino Rodrigues de Souza.
x Edital De Pregão Presencial – SRP Nº 002/2021- Processo
Administrativo MSD/23.2021 - Prestação de serviços de agenciamento e
fornecimento de passagens para o transporte coletivo rodoviário no
atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Saúde e das
demais Secretarias.
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DECRETO Nº 22 DE 02 DE MARÇO DE 2021
Nomeação do CACS- FUNDEB – Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação de Serra Dourada e dá outras providencias.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA – ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do município, e pelas disposições da Portaria n°
481 de 11 de outubro de 2013 FNDE, da Lei Municipal n° 050 de 02 de março de 2010, alterada pela Lei
Municipal n° 110, 21 de novembro de 2011 e outras disposições legais, resolve;
NOMEAR:
Art. 1º Membros do Conselho Municipal de do FUNDEB para o biênio de 2021 à 2023.
DIRETORIA:
PRESIDENTE: Meriane Silva de Queiroz
VICE-PRESIDENTE: Gilsimar Ferreira de Souza
SECRETÁRIA: Elieni Almeida da Silva
1-REPRESENTANTE PODER EXECUTIVO MUNICIPAL:
TITULAR: Neuza Frota de Souza Neta
SUPLENTE: Katiuscia Rodrigues da Silva Figueredo
2-REPRESENTANTE PODER EXECUTIVO MUNICIPAL - SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
TITULAR: Iolanda Bispo dos Santos
SUPLENTE: Auricélia Dias de Oliveira Silva
3-REPRESENTANTE
DE
PROFESSORES
BÁSICA MUNICIPAL:
TITULAR: Elieni Almeida da Silva teles
SUPLENTE: Claudeci Dourado de Castro

DA

EDUCAÇÃO

4- REPRESENTANTES DOS DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS:
TITULAR: Elaina de Oliveira Souza Rodrigues
SUPLENTE: Maryjane Nunes Soares
5- REPRESENTANTES DOS SERVIDORES TÉCNICO – ADMINISTRATIVO
DAS ESCOLAS BÁSICAS MUNICIPAIS
TITULAR: Meriane Silva de Queiroz
SUPLENTE: Ana Nágila Frota Fagundes Peixoto
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6- REPRESENTANTE DE PAIS DE ALUNO EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL:
TITULAR: Ilvanice Souza de Jesus
SUPLENTE: Mariluse dos Passos Silva
TITULAR: Eugênia Costa dos Santos Santana
SUPLENTE: Karolayne de Souza Cruz
7- REPRESENTANTES DE ESTUDANTES SECUNDARISTAS DA EDUCAÇÃO
BÁSICA PÚBLICA:
TITULAR: Ivanilde Brito de Oliveira
SUPLENTE: Rosicleide da Rocha Moreira
8- REPRESENTANTES DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA:
TITULAR: Lucas da Silva Pinheiro
SUPLENTE: Ellen Fagundes de Souza Moreira da Silva
9- REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:
TITULAR: Gilsimar Ferreira de Souza
SUPLENTE: Lucineide Sobrinho Domiense
10- REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR
TITULAR: Wilmar Castro dos Santos
SUPLENTE Marilene Andrade de Jesus Sodré
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Serra Dourada–BA, 02 de março de 2021.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE
Auzenildo Sousa Costa
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 93 DE 02 DE MARÇO DE 2021
O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA DOURADA ESTADO DA BAHIA, no uso
das atribuições que lhe confere o art 63, inciso I da Lei Orgânica do Município de Serra Dourada - Bahia,
resolve;
NOMEAR
Art. 1º LEONARDO GOMES DA SILVA para exercer o cargo de Segurança do
Prefeito.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Serra Dourada/BA, 02 de março de 2021.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE

Auzenildo Sousa Costa
Prefeito Municipal
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AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial – SRP 002/2021

O MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA, Estado da Bahia, por seu Pregoeiro e Equipe de
Apoio, torna publico que no dia 12/03/2021, às 08:30 horas, no endereço: Rua Duque de
Caxias, s/n, Serra Dourada – Bahia, CEP. 47.740-000, na Sala de Licitações, serão
recebidas propostas relativas ao Pregão Presencial nº 002/2021 tendo como objeto o
Registro de Preços para a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de
passagens para o transporte coletivo rodoviário no atendimento das necessidades do
Fundo Municipal de Saúde e das demais Secretarias, de acordo Edital e anexos.
O Edital na integra se encontra no sítio www.serradourada.ba.gov.br / Diário Oficial do
Município. Mais informações na Prefeitura Municipal de Serra Dourada, no endereço
acima mencionado e/ou pelo E-Mail: licitacoesecontratos@serradourada.ba.gov.br , no
horário das 08:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Serra Dourada, Bahia, 26 de fevereiro de 2021.
Roney Robson dos Santos Flores
Pregoeiro
Decreto nº 12/2021
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TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Dispensa de Licitação nº 15/2021

Atendendo a decisão da Comissão Permanente de Licitação HOMOLOGO o presente
termo de dispensa de licitação, constante do Processo Administrativo nº MSD/25.2021,
para que surta os jurídicos e legais efeitos, na forma do art. 24, inciso IV da Lei Federal nº
8.666/93 e suas atualizações.
Face ao Parecer da Procuradoria Jurídica do Município opinando favoravelmente pela
aquisição de passagem para o atendimento a pessoas em Tratamento Fora Domicilio TFD, deste município, conforme anexos, no valor estimado no total de R$ 62.000,00
(sessenta e dois mil reais), junto a Jotamar Comercio de Peças e Transportes Rodoviário
LTDA, CNPJ n.º 14.378.830/0001-61.
Nº
1
2
3
4

ESPECIFICAÇÃO
Passagem de Serra Dourada
Salvador/Ônibus Convencional.
Passagem de Salvador para
Dourada/ Ônibus Convencional.
Passagem de Serra Dourada
Salvador/Ônibus Leito.
Passagem de Salvador para
Dourada/ Ônibus Leito.

UNID

VL. UNIT

para

QT
D
125

Unid

200,00

VL.
TOTAL
25.000,00

Serra

125

Unid

200,00

25.000,00

para

25

Unid

240,00

6.000,00

Serra

25

Unid

240,00

6.000,00

VALOR TOTAL DE R$

62.000,00

Autorizo a contratação dos serviços na forma constante da presente dispensa.

PUBLIQUE-SE NA FORMA DA LEI
Serra Dourada, Bahia, 02 de março de 2021.

Auzenildo Sousa Costa
Prefeito Municipal
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TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Dispensa de Licitação nº 16/2021
Atendendo a decisão da Comissão Permanente de Licitação HOMOLOGO o presente
termo de dispensa de licitação, constante do Processo Administrativo nº MSD/26.2021,
para que surta os jurídicos e legais efeitos, na forma do art. 24 inciso X da Lei Federal nº
8.666/93 e suas atualizações.
Face ao Parecer da Procuradoria Jurídica do Município opinando favoravelmente pela
locação de um imóvel tipo residencial, situado na Rua Francisco Alves de Oliveira nº 04,
Centro Serra Dourada/BA, para o acolhimento de paciente vitima de acidente
motociclistica em uso traqueostomia sem necessidade de suporte de oxigênio
complementar, alimentação por grastrostomia em estado sequelar, com nível de
consciência parcialmente preservado como escala coma de Glasgow de 14, necessitando
de cuidados de reabilitação com serviços de Fonoaudiologia e Fisioterapia motora e
respiratória, conforme laudo médico, no valor total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
sendo o valor mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais), junto ao Senhor Clementino
Rodrigues de Souza, brasileiro, maior, aposentado, portador da Cédula Identidade n°
4.883.62 SSP/BA e inscrita no CPF. 108.504.575-72, residente e domiciliado na Praça da
Matriz nº 288, Centro, Serra Dourada/BA.
Nº
1

ESPECIFICAÇÃO
Locação de um imóvel tipo residencial,
situado na Rua Francisco Alves de
Oliveira
nº
04,
Centro
Serra
Dourada/BA, para o acolhimento de
paciente
vitima
de
acidente
motociclistica em uso traqueostomia
sem necessidade de suporte de
oxigênio complementar, alimentação
por grastrostomia em estado sequelar,
com nível de consciência parcialmente
preservado como escala coma de
Glasgow de 14, necessitando de
cuidados de reabilitação com serviços
de Fonoaudiologia e Fisioterapia motora
e respiratória, conforme laudo médico.
TOTAL GERAL EM R$

QTD
10

UNID
Mês

VL. UNIT
400,00

Autorizo a locação do imóvel na forma constante da presente dispensa.
PUBLIQUE-SE NA FORMA DA LEI
Serra Dourada, Bahia, 02 de março de 2021.
Auzenildo Sousa Costa
Prefeito Municipal
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 002/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO MSD/23.2021

RECIBO DO EDITAL
A Empresa __________________________________________________, inscrita no
CNPJ sob n.º___________________________, adquiriu este Editalde licitação e deseja
ser informada de qualquer alteração pelo E-mail:_______________________________

___________________________, _____ de _________________ de 2021.

__________________________________
Assinatura
Nome Legível – _____________________________________________

Data e horário da Entrega dos Envelopes: 12/03/2021, às 08:30 horas.
Local da Entrega dos Envelopes:Rua Duque de Caxias, s/n, Centro, Sala de Licitações,
Serra Dourada – Bahia – CEP. 47.740-000.

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE
SERRA DOURADA / SALA DE LICITAÇÕES, DIRETAMENTE, OU PELO E-MAIL
licitacoesecontratos@serradourada.ba.gov.br – PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES
AOS INTERESSADOS. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADANÃO SE
RESPONSABILIZA POR COMUNICAÇÕES À EMPRESAQUE NÃO ENCAMINHAR
ESTE RECIBO OU PRESTAR INFORMAÇÕESINCORRETAS NO MESMO.
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 002.2021
DATA DA REALIZAÇÃO: 12 DE MARÇO DE 2021
HORÁRIO: 08:30 HORAS
LOCAL: RUA DUQUE DE CAXIAS, S/N, SERRA DOURADA – SALA DE LICITAÇÕES.
O MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA, Estado da Bahia, CNPJ. 14.222.277/0001-73,
situado na Rua Duque de Caxias, s/n, Serra Dourada, Bahia, CEP. 47.740-000, mediante
o Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pelo Decreto nº 12/2021 de 18 de janeiro de
2021,TORNA-SE PÚBLICO, que realizará licitação na modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL, do tipo menor preço por lote, para registro de preços objetivando a
prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens para o transporte
coletivo rodoviário no atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Saúde e das
demais Secretarias, conforme anexos. O certame deverá ser processado e julgado em
conformidade com as Leis Federais nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e nº 8.666, de 21
de junho de 1993, Decreto nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013,Decreto Municipal nº 009
de 09 de janeiro de 2013, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e demais
normas complementares e disposições deste instrumento.
I – DAS INFORMAÇÕES
1.1 O presente Edital poderá ser obtido por interessados, mediante solicitação junto ao
Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio no endereço acima mencionado, sem custos.
Observado que poderá ser em mídia, tipo pen-drive, fornecida pela solicitante ou
através do endereço eletrônico: www.serradourada.ba.gov.br / Diário Oficial do
Município.
1.2 O Edital encontra-se disponível para consulta a quaisquer interessados nesta
Prefeitura Municipal de Serra Dourada, Estado da Bahia, localizada na Rua Duque de
Caxias, Serra Dourada, Bahia, CEP. 47.740-000 / Sala de Licitações, das 08:00 às
13:00 horas, exceto feriados.
1.3 As empresas que adquirirem o Edital deverão estudar minuciosa e cuidadosamente
suas peças, informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam de
algum modo, afetar a prestação dos serviços, seus custos e prazos de execução;
1.4 As informações administrativas relativas a este PREGÃO poderão ser obtidas junto ao
Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio deste Município de Serra Dourada, Bahia, no endereço
mencionado no subitem 1.2 acima;
1.5 ÓRGÃO GERENCIADOR: Fundo Municipal de Saúde, Bahia, através da Secretaria de
Saúde.
1.5.1 ÓRGÃOS PARTICIPANTES: Secretaria de Administração, Secretaria de Assistência
Social e Secretaria Municipal de Educação.
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II – DO OBJETO
2.1

Constitui objeto deste PREGÃO o registro de preços para prestação de serviços de
agenciamento e fornecimento de passagens para o transporte coletivo rodoviário
no atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Saúde e das demais
Secretarias, conforme o constante de Edital e seus anexos.

2.2

Os serviços, objeto deste PREGÃO, serão atendidos parceladamente, com inicio a
partir da assinatura da Ata de Registro de Preços de acordo as necessidades /
solicitações. Observado o prazo até o dia 31/12/2021.

III – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
3.1.

Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos
ou providências em relação ao presente PREGÃO, ou ainda para impugnar este
edital, desde que o faça com antecedência de até 2 (dois) dias úteis da data fixada
para recebimento das propostas, observado o disposto no art. 41, § 2º, da Lei
Federal nº 8.666/93.
3.1.1 O Pregoeiro decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas.
3.1.2. 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.
3.1.3. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados em até 3 (três) dias
úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, diretamente ao
Pregoeiro no endereço constante do Preâmbulo deste Edital ou no endereço
eletrônico licitacoesecontratos@serradourada.ba.gov.br .
3.1.4. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão
disponibilizadas para os interessados no Diário Oficial do Município, com endereço
eletrônico www.serradourada.ba.gov.br.

3.2.

A impugnação, feita tempestivamente pelo licitante, não a impedirá de participar
deste PREGÃO, até a decisão do contido na impugnação.

IV – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar deste pregão as empresas do ramo pertinente e que atenderem
a todas as exigências deste edital.
4.2.

Não poderão participar na licitação empresas:

4.2.1. Em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
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4.2.2. Declaradas inidôneas e/ou suspensas para licitar e contratar junto à administração
pública;
4.2.3. Que não atendam determinações do art. 9º da Lei 8.666/93;
V – DA SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO
5.1.

Os documentos referentes ao credenciamento, os envelopes contendo a proposta
e os documentos de habilitação das empresas interessadas deverão ser
entregues diretamente ao Pregoeiro, no momento da abertura da sessão pública
do Pregão, que ocorrerá às 08:30 horas do dia 12 de março de 2021, na Rua
Duque de Caxias, Serra Dourada, Bahia, CEP. 47.740-000, na Sala de Licitações,
não sendo admitida participação de licitante que se apresente após a abertura do
primeiro envelope.

5.2.

Na hora e local indicado no subitem 5.1, serão observados os seguintes
procedimentos pertinentes a este PREGÃO:
5.2.1. Credenciamento dos representantes legais das empresas interessadas em
participar do certame, mediante apresentação, fora dos envelopes 01 e 02, dos
seguintes documentos:
5.2.1.1. Cópia do contrato ou estatuto social da licitante, onde conste a indicação
de seus sócios, ou assemelhados responsáveis pela administração desta,
acompanhada da ata de eleição da diretoria, em se tratando de sociedade
anônima. Observado a apresentação em original da Cédula de Identidade do
representante para verificação dos dados;
5.2.1.2. Na hipótese da representação não ser feita pelos seus sócios, além da
documentação descrita no item anterior, apresentação de instrumento público ou
particular, no último caso com firma reconhecida ou assinatura da identidade para
conferência e verificação de semelhança para aceitação ou recusa pelo Pregoeiro
e Equipe de Apoio, pelo qual a empresa licitante tenha outorgado poderes ao
credenciado para representá-la em todos os atos do certame (Anexo II);
5.2.2. A ausência do credenciamento não impede a licitante de participar do
certame com a proposta escrita. Observa-se que o representante legal deve
comprovar que possui os necessários poderes para formulação de propostas e
para a prática de todos os demais atos próprios ao certame.
5.2.3. O não credenciamento impossibilitará a participação do(s) licitante(s) no
certame. Assim, será considerado como portador dos envelopes que poderá(ao)
assistir como ouvinte(s), não podendo rubricar documentos, solicitar registro(s) em
ata ou interferir nos trabalhos da sessão.
5.2.4. Se o licitante alegar que por um lapso a documentação de credenciamento
foi inserida em quaisquer dos envelopes (proposta ou documentação), o respectivo
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envelope será entregue ao licitante que estará autorizado a abrir-loe retirá-la,
lacrando-o em seguida, uma vez que o mencionado documento se encontra no
recinto, com intuito de ampliar a disputa.
5.2.5. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar
mais de uma empresa, sob pena de exclusão sumária das representadas.
5.2.6. Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes
devidamente credenciados, sendo que a ausência do representante legal da
empresa no decurso da sessão pública implicará na decadência de todo e qualquer
direito atribuído aos licitantes.
5.2.7. Após o credenciamento passa-se à fase do recebimento dos envelopes “proposta”
e “documentação", descritos nos itens X e XI.
5.2.8. Proceder como condição prévia ao exame da documentação de proposta da
licitante, a verificação do cumprimento das condições de participação no certame,
mediante a consulta pelo Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio, aos seguintes cadastros:
a) Junto ao sítio www.portaldatransparencia.gov.brno intuito de verificar junto ao
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS a inexistência
de impedimento da empresa participante em licitar e contratar com a
Administração Pública;
b) Por improbidade administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis
por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;
c) As consultas aos cadastros serão realizadas em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n.º 8.429, de
1992, que prevê dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
5.3.

Abertura dos envelopes “proposta” e análise;

5.4.

Desclassificação das propostas que não atenderem às exigências essenciais deste
edital e classificação provisória das demais em ordem crescente de preços
unitários por lote, observado que todos os itens do lote deverão ser cotados com
preços unitários, não superiores ao preço cotado pelo Município, para aceitação do
preço total do lote, sob pena de desclassificação do lote que não preencher este
requisito.

5.5.

O prazo das propostas serão de 60 (sessenta) dias;
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5.6.

Abertura de oportunidade de oferecimento de lances verbais, aos representantes
das empresas, cujas propostas estejam classificadas, no intervalo compreendido
entre o menor preço unitário e o preço superior àquele em até 10% (dez por cento);

5.7.

Em não havendo pelo menos três ofertas poderão as empresas autoras das
melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e
sucessivos;

5.8.

Condução de rodadas de lances verbais, por item, sempre a partir do
representante da empresa com proposta de maior preço unitário, em ordem
decrescente de valor, respeitadas as sucessivas ordens de classificação provisória,
até o momento em que não haja novos lances de preços menores aos já ofertados;

5.8.1 Na fase de lances verbais, não serão aceitos lances de valor igual ou maior ao do
último, e os sucessivos lances deverão ser feitos em valores decrescentes com
intervalos de, no mínimo, R$ 100,00 (cem reais).
5.8.2 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.
5.8.3 Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo
valor seja manifestamente inexequível.
5.8.4Não poderá haver desistência de lances ofertados, sujeitando-se o desistente às
penalidades previstas neste edital.
5.8.5 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances e a manutenção do último preço
por ele apresentado, para efeito de ordenação das propostas.
5.9 Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante Microempresa ME – ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, será observado o disposto nos artigos
44 e 45, da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº
6.204, de 2007.
5.9.1 O Pregoeiro identificará os preços ofertados pelas ME/EPP participantes que sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, desde que a primeira
colocada não seja uma ME/EPP.
5.9.2 As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão consideradas
empatadas com a primeira colocada e o licitante ME/EPP melhor classificado terá o
direito de apresentar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente abaixo da
primeira colocada, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos.
5.9.3 Se a ME/EPP melhor classificada desistir ou não se manifestar no prazo
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP/ participantes que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação,
para o exercício do mesmo direito, segundo o estabelecido no subitem anterior.
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5.9.4 Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no referido
intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio para definir qual das
licitantes primeiro poderá apresentar nova oferta, conforme subitens acima.
5.9.5 Ocorrendo êxito neste procedimento, a ME/EPP assumirá a condição de melhor
classificada no certame, para fins de aceitação. Não ocorrendo êxito, ou tendo sido a
melhor oferta inicial apresentada por ME/EPP, ou ainda não existindo ME/EPP
participante, prevalecerá a classificação inicial.
5.9.6 Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a
classificação final dos licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao
fornecedor classificado em primeiro lugar.
5.9.7 Havendo eventual empate entre propostas, ou entre proposta e lance, o critério de
desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993.
5.9.8 Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio em ato público
conforme determina a Lei das Licitações multicitada.
5.9.9 Apurada a proposta final de menor preço, o Pregoeiro poderá negociar com o
licitante para que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento
determinado neste Edital.
5.10 Declarada encerrada a etapa competitiva, a comissão procederá àclassificação
definitiva das propostas, consignando-a em ata.
5.11

Classificação definitiva das propostas será em ordem crescente de preçoporlote.

VI – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de julgamento da proposta.
6.1.1. O critério de julgamento adotado será o de menor preço, observadas as exigências
do Edital e anexos quanto às especificações do objeto.
6.1.2. Os preços não poderão ultrapassar o valor máximo, unitário por item definido no
Termo de Referência.
6.1.3. O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à
compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação e sua
exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto
6.1.4. O licitante detentor do menor preço deverá apresentar a Proposta realinhada, com
os respectivos valores correspondentes ao lance vencedor, no prazo de 02 (dois)
dias úteis, podendo a critério do Pregoeiro, prorrogar este prazo por igual período
de acordo determina a Legislação atinente.
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6.1.5. Erros no preenchimento da planilha não é motivo suficiente para a desclassificação
da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de
majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este é suficiente para
arcar com todos os custos da contratação
6.2 Será desclassificada a proposta final que:
6.2.1 Contenha vícios ou ilegalidades;
6.2.2 Não apresente as especificações exigidas pelo Termo de Referência;
6.2.3 Apresentar preços unitários e totais superiores ao valor máximo estabelecido neste
Edital;
6.2.4 Apresentar propostas, cujos preços sejam incompatíveis com a realidade de
mercado.
6.3. Como incentivo a promoção do desenvolvimento econômico e social, as
microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais
sediadas no município de Serra Dourada, gozam de prioridade de contratação na forma
do § 3º do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
6.4. Terá prioridade de contratação a microempresa, empresa de pequeno ou
microempreendedor individual sediada neste município, que ofertarem proposta de preços
até 10% (dez por cento) superior ao melhor preço válido, verificando neste caso, o inciso
II da LC nº 123/2006.
6.5. Havendo mais de 01 (uma) microempresa, empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual com proposta de preço no intervalo de que trata o subitem
6.6. Proceder-se-á a classificação das mesmas, em ordem crescente, a fim de lhes
assegurar a prioridade em caso de inabilitação da imediatamente melhor classificada. As
demais propostas serão ordenadas na sequência, igualmente em ordem crescente;
6.7. Não havendo a participação de microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedor individual sediada neste município, ou ainda, caso as participantes
não se enquadrem no intervalo de preços de que trata o subitem 6.4, ou venham a ser
inabilitadas, será o melhor preço válido mantido para fins de futura e eventual
contratação.
6.8. Não se aplica o disposto no subitem 6.4, caso o melhor preço válido for ofertado por
microempresa ou empresa de pequeno porte sediada neste município.
6.9. Se a proposta de menor valor não for aceitável, ou for desclassificada, o Pregoeiro
examinará a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.
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6.9.1. Nessa situação, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para que seja obtido
preço melhor.
6.10. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

6.11. Sendo aceitável a proposta do licitante detentor do menor preço, este deverá
comprovar sua condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.
VII – DA HABILITAÇÃO
7.1 Abertura do envelope “documentação” apenas da(s) empresa(s), cuja(s) proposta(s)
tenha(m) sido classificada(s) em primeiro lugar.
7.1.1 Admitir-se-á o saneamento de falhas na documentação de habilitação, desde que, a
critério da comissão, os elementos faltantes possam ser apresentados, na forma do
previsto no art. 4, XIV, daLei 10.520, de 17 de julho de 2002.
7.2.2 Sendo inabilitada(s) a(s) proponente(s) cuja(s) proposta(s) tenha(m) sido
classificada(s) em primeiro lugar, ser-lhe(s)-á aplicada a multa prevista no subitem
15.3 deste Edital, prosseguindo o Pregoeiro com a abertura do envelope de
documentação da(s) proponente(s) classificada(s) em segundo lugar, e assim
sucessivamente, se for o caso, até a habilitação de uma das licitantes.
7.3 Habilitação ou inabilitação da(s) primeira(s) classificada(s); prosseguindo-se, se for o
caso, com a abertura do envelope “documentação” da(s) segunda(s) classificada(s).
7.4 Proclamação da(s) empresa(s) vencedora(s) do certame pelo critério de menor preço.
VIII – DOS RECURSOS
8.1 Proclamada(s) a(s) vencedora(s), qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias
úteis para apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde
logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada
imediata vista dos autos do processo.
8.1.1 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
8.1.2 Cabe ao Pregoeiro receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os à
autoridade competente quando mantiver sua decisão.
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8.1.3 O acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro, ou pela autoridade competente,
conforme o caso, importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
8.1.4 Não serão conhecidos os recursos cujas razões forem apresentadas fora dos
prazos legais.
8.1.5 A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante implicará a decadência
do direito de recurso e será procedida a adjudicação do objeto da licitação à
vencedora.
IX – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
9.1 O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso,
hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para
homologação.
9.2 Encaminhamento dos autos do processo à autoridade competente que constatada a
regularidade dos atos praticados, homologará o procedimento licitatório.
9.3 É facultado à administração, quando a adjudicatária não formalizara contratação no
prazo e condições estabelecidos, convocar as demais licitantes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e preferencialmente, nas mesmas
condições ofertadas pela adjudicatária.
9.4 Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das licitantes
desclassificadas e das classificadas não declaradas vencedoras permanecerão sob
custódia da comissão, até a efetiva formalização da contratação.
X – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E SEU CONTEÚDO
10.1 No ato de credenciamento, o representante de cada licitante deverá apresentar,
simultaneamente, 2 (dois) envelopes, fechados e indevassáveis, sendo:
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA
IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2021
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA
IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº __/2021
10.1.1 Os envelopes deverão ser entregues acompanhados pela declaração de que a
empresa cumpre plenamente os requisitos de habilitação. (Anexo IV).
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10.1.2 Declaração de Enquadramento no Regime de Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte (se for o caso), sob pena de não usufruir do tratamento diferenciado
previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006 (Anexo VIII).
10.1.2.1
A licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se enquadrar
em qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de
2006, não poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto,
não deverá apresentar a respectiva declaração.
10.1.3 Serão aceitas propostas encaminhadas por via postal, desde que sejam recebidas
pelo Pregoeiro e/ou Comissão de Apoio, no endereço indicado no preâmbulo deste edital
até no dia e hora estabelecidos para recebimento e abertura da documentação e
propostas, não se admitindo sua apresentação via fax ou correio eletrônico;
10.1.4 É de inteira responsabilidade da licitante a entrega tempestiva da “Documentação
de Habilitação” e “Propostas” enviadas por via postal, de forma que, caso venham a ser
entregues após o horário estabelecido neste edital, serão consideradas como não
recebidas;
10.1.5 Após a entrega dos envelopes, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo
justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
10.1.6 Não caberá desistência da proposta em hipótese alguma, depois de aberto o
respectivo envelope.
10.2 O envelope nº 1 conterá a proposta, que deverá ser apresentada em papel
timbrado da empresa, sem rasuras ou emendas, devendo seguir necessariamente o
modelo-padrão consistente do Anexo III deste edital.
10.3 Proposta (Anexo III), com todos os seus itens, devidamente preenchida, com
clareza e sem rasuras, observando-se os preços máximos unitários de cada item orçado
pelo Município;
10.3.1 Os preços propostos de acordo o subitem anterior, em nenhum dos seus itens
poderá ser superior ao cotado pelo Município, sob pena de desclassificação do item / lote.
10.4 No preço deverão estar incluídos todos os custos decorrentes da prestação dos
serviços, tais como, despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que
incidam na contratação do objeto.
10.5 Prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua
apresentação.
10.6 A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte da licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do
cumprimento das disposições nela contidas, assumindo o proponente o compromisso da
prestação dos serviços nos seus termos.
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10.7 O envelope nº 2 deverá conter a documentação relativa à habilitação em
conformidade com o previsto a seguir:
10.7.1 A HABILITAÇÃO JURÍDICA
10.7.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual;
10.7.1.2 Certidão simplificada expedida pela Junta Comercial do estado onde se situa a
sede da licitante ou ato constitutivo e alterações subseqüentes, devidamente registrados,
em se tratando de sociedade comercial, e no caso de sociedade por ações, acompanhado
de documentos de eleição de seus administradores;
10.7.1.3Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada da prova
de diretoria em exercício;
10.7.1.4Decreto 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.
10.7.2 A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
10.7.2.1Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
10.7.2.2Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicilio do licitante;
10.7.2.3Prova de regularidade para com a Fazenda Federal / PGFN, através de Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União;
10.7.2.4Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, do domicilio do licitante;
10.7.2.5Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de
Tempo de Serviço (FGTS).
10.7.2.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante apresentação de certidão negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
10.7.2.7 Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativa e certidões positivas,
que noticiem que os débitos certificados estão garantidos ou com sua exigibilidade
suspensa.
10.7.3 A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
10.7.3.1Atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado com comprovação de prestação de serviços pertinente e compatível
em características e prazos com o objeto da licitação.
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10.7.4 A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
10.7.4.1 Certidão negativa de pedido de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica, vigente na abertura da sessão pública deste PREGÃO.
No caso de certidão positiva, a licitante deverá juntar certidão de objeto e pé,
esclarecendo o posicionamento da(s) ação(ões);
10.7.4.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3
(três) meses da data de apresentação da proposta;
10.7.4.3 Empresa constituída no exercício em curso deverá apresentar fotocópia do
Balanço de Abertura, ou fotocópia do livro diário contendo o balanço de abertura,
inclusive com os termos de abertura e encerramento.
10.7.4.4 O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados
por contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade.
10.7.4.5 A boa situação financeira da empresa será demonstrada e analisada pelas
seguintes formulas:
LG =Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
SG =Ativo Total___________________________
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
LC =Ativo Circulante__
Passivo Circulante
Legenda: (LG) Liquidez Geral, (SG) Solvência Geral e (LC) Liquidez Corrente.
10.7.4.6 Os resultados dos três índices acima mencionados deverão ser igual ou maior
que 1 (um), para comprovar a boa situação financeira ora determinada.
10.7.4.7 A demonstração dos índices constantes da formula acima, será apresentada em
folha independente, devidamente assinada pelo representante legal da empresa e
pelo profissional de contabilidade, a qual será juntada ao balanço, quando no próprio
Balanço não apresentar no rol dos índices em peças de analises na data de sua
elaboração.
10.7.5. OUTRAS COMPROVAÇÕES
10.7.5.1 Alvará de Licença e/ou Funcionamento em vigência, emitido pelo órgão
competente do domicilio do licitante.
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10.7.5.2 Declaração de não está impedida de licitar e contratar junto a Administração
Pública (Anexo IX);
10.7.5.3O cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, dar-se-á
por meio de declaração, sob as penas da lei, emitida pelo proponente (Anexo VII).
10.7.5.4 Declaração da licitante, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá
condições, caso venha a vencer o certame, do objeto licitado para realizar a
prestação dos serviços no prazo previsto no subitem 2.2 deste Edital. (Anexo VI).
10.7.5.5Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Anexo X);
10.7.5.6 Comprovante de inscrição ou autorização junto a ANTT – Agência Nacional
Transportes Terrestres para atividades relacionadas ao objeto licitado.
XI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS
11.1 Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados no original ou por qualquer
processo de cópia reprográfica autenticada em cartório ou por funcionário da
Administração Municipal ou em publicação de órgão da imprensa, na forma da lei, e
serão retidos para oportuna juntada aos autos do processo administrativo.
11.2 Todos os documentos expedidos pela licitante deverão estar subscritos por seu
representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor.
11.3 Os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor, se este prazo não
constar de lei específica ou do próprio documento, será considerado o prazo de
validade referido neste Edital.
11.4 Os documentos emitidos via internet poderão ser conferidos pelo Pregoeiro e/ou
Equipe de Apoio.
11.5 Os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome da licitante
e, preferencialmente, com número de CNPJ. Se a licitante for matriz, todos os
documentos deverão estar em nome da matriz. Se for filial, todos os documentos
deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza ou por
determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou
cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa.
11.6 Na hipótese da empresa licitante possuir certificado de registro cadastral, emitido por
qualquer órgão da administração pública federal, estadual ou municipal, desde que
em nome da licitante, com prazo de validade em vigor, com menção expressa à
atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, este PODERÁ substituir
os documentos referidos nos subitens 10.7.1 a10.7.4.
XII- DO PREÇO E DA DOTAÇÃO
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12.1 Os preços ofertados deverão incluir todos os custos diretos e indiretos da
proponente, inclusive encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o
objeto licitado.
12.1.1 O(s) preço(s) estabelecido(s) no presente instrumento, só terá(ao) a(s)
recomposição(ões), se ocorrer aumentos justificados, nos produtos ainda não
entregues.
12.1.2 As hipóteses excepcionais de revisão de preços serão tratadas de acordo com a
legislação vigente e avaliação de eventual desequilíbrio econômico-financeiro do
contrato.
12.2 Os recursos necessários para fazer frente às despesas do contrato, onerarão a
seguintes dotações orçamentárias: Unidade Orçamentária: 02.06.000 – Fundo Municipal
de Saúde; Projeto/Atividade: 2.035 – Gestão das Ações de Serviços de Saúde; Unidade
Orçamentária: 02.02.000 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças;
Projeto/Atividade: 2.003 – Manutenção dos Serviços de Administração e Finanças;
Unidade Orçamentária: 02.03.000 – Secretaria de Obras e Serviços Públicos;
Projeto/Atividade: 2.010 – Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos;
Unidade Orçamentária: 02.07.000 – Secretaria Municipal de Agricultura; Projeto/Atividade:
2.050 – Manutenção da Secretaria de Agricultura; Unidade Orçamentária: 02.04.000 –
Secretaria de Educação e Cultura; Projeto/Atividade: 2.019 – Manutenção do Ensino
Fundamental; Projeto/Atividade: 2.019 – Manutenção do Fundeb 40% - Fundamental;
Unidade Orçamentária: 02.04.000 – Fundo Municipal de Assistência Social;
Projeto/Atividade: 2.030 – Manutenção da Secretaria de Assistência Social; Elemento de
Despesa: 3.3.9.0.33.01 – Passagens e Despesas com Locomoção; Fontes: 00, 01, 02 e
29.
12.3 O valor estimado pela Administração para os serviços objeto deste instrumento é de
R$ 1.210.963,00 (um milhão e duzentos e dez mil e novecentos e sessenta e três reais).
XIII – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1. Ata de Registro será firmada entre o município de Serra Dourada, através do órgão
competente, e o vencedor da licitação, na qual consignarão os direitos e obrigações das
partes, conforme minuta deste Edital (Anexo XI).
13.2.A empresa vencedora será convocada para assinar a ata de registro de preços,
depois de decididos os recursos e após a homologação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da convocação, que poderá ser via e-mail e/ou Diário Oficial do Município.
13.3.O prazo de vigência da Ata de Registro será de 12 (doze) meses, improrrogáveis, a
partir de sua assinatura.
13.4.A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar a ata, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente
estabelecidas.
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13.5. O quantitativo total expresso no Termo de Referência,deste Edital é estimado e
representa uma previsão da Administração, pelo prazo de 12 (doze) meses.
13.6. Os preços registrados para cada item e a indicação dos respectivos fornecedores
será divulgado no site www.serradourada.ba.gov.br / Diário Oficial do Município.
13.7. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica
para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência
de fornecimento em igualdade de condições.
13.8. Homologado o resultado da licitação, o Órgão Gerenciador, respeitada a ordem de
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os
interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços, que, depois de cumpridos os
requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições
estabelecidas.
13.9. A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo Órgão
Gerenciador do registro de preços, será formalizada por intermédio de instrumento
contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro
instrumento similar, conforme disposto no art.62, da Lei 8666/93.
13.10. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições
contidas no artigo 65 da Lei 8.666/93, a saber:
I – Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventuais reduções
daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve os custos dos serviços ou bens
registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações
junto aos fornecedores.
II – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá:
a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado;
b) Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
III – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o
compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:
a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido sem aplicação da penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a
comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
b) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
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c) Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder a
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para
obtenção da contratação mais vantajosa.
IV – O fornecedor terá seu Registro cancelado quando:
a) Descumprir as condições da Ata de Registro;
b) Não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; e
d) Tiver presentes razões de interesse público.
V – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a
ampla defesa, será formalizado por desfecho da autoridade competente do órgão
gerenciador.
VI – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na
ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual,
decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.
XIV – PRAZO DA VIGÊNCIA E DA CONTRATAÇÃO:
14.1 O contrato, caso ocorra, terá vigência até 31/12/2021, podendo ser prorrogado, por
meio de Termo Aditivo, após a verificação da real necessidade e com vantagens à
Administração na continuidade do Contrato, nos termos da Lei nº 8666/93 .
14.2 A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante a convocação do
beneficiário da Ata de Registro de Preços para no prazo de 05 (cinco) dias úteis para a
assinatura do contrato que será de acordo minuta anexa neste Edital. (Anexo V).
XV - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
15.1 O objeto da presente licitação será recebido definitivamente em até 3 (três) dias
úteis, contados da data do fornecimento, com aemissão da devida nota fiscal, no local
e endereço indicados no anexo I deste edital.
15.2 Por ocasião da prestação dos serviços, a fornecedora deverá colher no
comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro
Geral (RG), emitido pela Secretaria de Segurança Pública, do servidor da Contratante
responsável pelo acompanhamento / recebimento.
15.3

Constatadas irregularidades no objeto, a Administração poderá:

15.3.1 Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando
sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades
cabíveis;
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15.3.2 Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a
indicação da Administração, de acordo notificação por escrito, mantido o preço
inicialmente registrado;
XVI - PENALIDADES
16.1

São aplicáveis as sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal
nº 8.666/93, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e demais normas
pertinentes.

16.2 A licitante, que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a
proposta, comportar-se de modo inidôneo ou fizer declaração falsa, estará sujeita à
pena de suspensão de seu direito de licitar e contratar com a administração, pelo
prazo de até 2 (dois) anos.
16.3 Será aplicada multa de 2% (dois por cento) do valor estimado para o(s) item(ns) /
lote(s) correspondente(s), tanto à licitante, cuja proposta tenha sido classificada em
primeiro lugar, e que venha a ser inabilitada por ter apresentado documentos que
seguramente não atendam as exigências deste edital, como às demais licitantes,
que deem causa a tumultos durante a sessão pública de pregão ou ao retardamento
dos trabalhos em razão de comportamento inadequado de seus representantes.
16.4As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.
16.5O prazo para pagamento de multas será de 10 (dez) dias úteis a contar da intimação
da infratora, sob pena de inscrição do respectivo valor como dívida ativa, sujeitandose a devedora ao competente processo judicial de execução.
XVII–DA SUBCONTRATAÇÃO
17.1 – É vedada a subcontratação parcial ou total do objeto deste instrumento.
XVIII – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
18.1 Os pagamentos devidos à(s) empresa(s) vencedora(s) deverão ocorrer até o 10º
(décimo) dia do mês subsequente a prestação / recebimento dos serviços, observado a
emissão das devidas notas fiscais e demais exigências legais.
18.2 O(s) pagamento(s) somente será(ao) efetuado(s) após o servidor com atribuição
para verificar a Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, que conterá o
detalhamento dos serviços, constatando a conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada com os serviços efetivamente prestados.
18.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Hipótese que o prazo para pagamento iniciar-se-á após a
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comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquerônus para a
Contratante.
18.4. Antes do pagamento, a Contratante verificará condições de habilitação e
qualificação da Contratada, especialmente quanto à regularidade fiscal, que poderá
ser feita em sites oficiais.
18.5. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
18.5.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será
observado o disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal
aplicável.
18.5.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto o pagamento
ficará condicionado à comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
18.6. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
18.7 Quando ocorrer atraso de pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite
prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por
cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
EM - Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:
I = (6 / 100)
365
N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do
efetivo pagamento.
VP = Valor da Parcela em atraso.
XIX – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
19.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência, na Ata de Registro de Preços e no Termo de Contrato, quando for o
caso.
XX- DISPOSIÇÕES GERAIS
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20.1 A apresentação de proposta implica aceitação de todas as condições estabelecidas
neste Edital; não podendo qualquer licitante invocar desconhecimento dos termos do
ato convocatório ou das disposições legais aplicáveis à espécie para furtar-se ao
cumprimento de suas obrigações.
20.2 O presente PREGÃO poderá ser anulado ou revogado, nas hipóteses previstas em
lei, sem que tenham as licitantes direito a qualquer indenização, observado o
disposto no art. 59, da Lei Federal nº 8.666/93.
20.3 A Contratada deverá manter, durante a execução do contrato, todas as condições de
habilitação.
20.4Com fundamento na norma do art. 43, § 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93, é facultada
ao Pregoeiro ou Autoridade Competente, em qualquer fase de licitação, promover
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
20.5 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
20.6 O presente Edital poderá ser adquirido por interessados, mediante solicitação junto
ao Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio na Sala das Licitações, da Prefeitura Municipal
de Serra Dourada, situada na Rua Duque de Caxias, s/n, CEP. 47.740-000, sem
custos. Observado que poderá ser em mídia, tipo pen-drive, fornecida pela
solicitante ou através do endereço eletrônico: www.serradourada.ba.gov.br/Diário
Oficial do Município.
20.7 Casos omissos e dúvidas serão resolvidos pelo Pregoeiro com observância das Leis
nº 10.520/2002, nº 8.666/93, nº 123/2006, Decreto Municipal nº 009 / 2013 e demais
normas atinentes.
20.8 As normas deste PREGÃO serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, e o desatendimento de exigências formais, desde que
não comprometa a aferição da habilitação da licitante nem a exata compreensão de
sua proposta, não implicará o afastamento de qualquer licitante.

XXI - ANEXOS
21.1Anexo I – Termo de Referência;
21.2Anexo II – Modelo de Instrumento de Credenciamento;
21.3Anexo III – Modelo da Proposta;
21.4Anexo IV –Modelo da Declaração de Habilitação;
21.5 Anexo V – Minuta do Contrato;
21.6 Anexo VI – Modelo de Declaração de Cumprimento da Prestação dos Serviços;
21.7 Anexo VII – Modelo da Declaração de Cumprimento da Leg. Trabalhista do Menor;
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21.8 Anexo VIII - Declaração de Enquadramento no Regime de Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte (se for o caso);
21.9 Anexo IX Declaração de Não Está Impedida de Licitar e Contratar Junto a
Administração Pública;
21.10 – Anexo X Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
21.11 = Anexo XI – Minuta da Ata de Registro de Preços;
21.12 – Anexo XII – Comprovante de Entrega de Edital.
Serra Dourada - Bahia, 26 de fevereiro de 2021.

Roney Robson dos Santos Flores
Pregoeiro
Decreto nº 12/2021

Auzenido Sousa Costa
Prefeito Municipal
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ANEXO – I
TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO:
Constitui objeto desta licitação o Registro de Preços para o agenciamento e fornecimento
de passagens para o transporte coletivo rodoviário no atendimento do Fundo Municipal de
Saúde e demais Secretarias de acordo com as necessidades, quantidades, condições e
especificações constantes neste Termo de Referência.
O fornecimento pela(s) empresa(s) vencedora(s) será de acordo as necessidades /
autorização dos órgãos solicitantes.
DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTIMADOS:
Especificações mínimas e quantitativos estimados do objeto:
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

DESCRIÇÃO
Passagem de Serra Dourada para
Salvador / Ônibus Convencional
Passagem de Salvador para Serra
Dourada / Ônibus Convencional
Passagem de Serra Dourada para
Salvador / Ônibus Leito
Passagem de Salvador para Serra
Dourada / Ônibus Leito
Passagem de Serra Dourada a Feira de
Santana / Ônibus Convencional
Passagem de Feira de Santana a Serra
Dourada / Ônibus Convencional
Passagem de Serra Dourada a Feira de
Santana / Ônibus Leito
Passagem de Feira de Santana a Serra
Dourada / Ônibus Leito
Passagem de Serra Dourada a Brasília /
Ônibus Convencional
Passagem de Brasília a Serra Dourada /
Ônibus Convencional
Passagem de Serra Dourada a Brasília /
Ônibus Leito
Passagem de Brasília a Serra Dourada /
Ônibus Leito
Passagem de Serra Dourada da Goiânia
/ Ônibus Convencional
Passagem de Goiânia a Serra Dourada /
Ônibus Convencional
Passagem de Serra Dourada da Goiânia
/ Ônibus Leito
Passagem de Goiânia a Serra Dourada /
Ônibus Leito
Passagem de Serra Dourada a

UND

QTDE QTDE
FMS FMAS

QTDE
SEC

QTDE
ADM

VL. UNIT.

UN

900

150

100

250

191,00

UN

900

150

100

250

191,00

UN

120

50

50

100

230,00

UN

120

50

50

100

230,00

UN

10

5

10

20

168,50

10

5

10

20

168,50

5

2

10

20

203,50

5

2

10

20

203,50

450

100

100

100

142,00

450

100

100

100

142,00

60

20

50

80

180,50

60

20

50

80

180,50

150

10

0

30

183,50

150

10

0

30

183,50

12

5

10

30

216,00

12

5

10

30

216,00

10

50

50

50

49,00

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
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18
19
20
21
22
23
24
25
26

Barreiras/ Ônibus Convencional
Passagem de Barreiras a Serra
Dourada/ Ônibus Convencional
Passagem de Serra Dourada a São
Paulo/ Ônibus Convencional
Passagem de São Paulo a Serra
Dourada/ Ônibus Convencional
Passagem de Serra Dourada a
Anápolis/ Ônibus Convencional
Passagem de Anápolis a Serra
Dourada/ Ônibus Convencional
Passagem de Serra Dourda a Bom
Jesus da Lapa/ Ônibus Convencional
Passagem de Bom Jesus da Lapa a
Serra Dourada/ Ônibus Convencional
Passagem de Serra Dourada a
Guanambi/ Ônibus Convencional
Passagem de Guanambi a Serra
Dourada/ Ônibus Convencional

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

10

50

50

50

49,00

50

10

0

20

304,00

50

10

0

20

304,00

0

5

0

10

183,50

0

5

0

10

183,50

0

50

80

60

52,50

0

50

80

60

52,50

60

20

20

50

86,00

60

20

20

50

86,00

Total estimado para os fornecimentos acima descritos é de R$ 1.210.963,00 (Um milhão e
duzentos e dez mil e novecentos e sessenta e três reais).
A(s) empresa(s) fornecedora(s) deverá(ao) garantir a qualidade dos serviços, obrigandose a corrigir, falhas, irregularidades, e se necessário substituir, às suas expensas os
serviços que forem prestados em desacordo ao apresentado na proposta e exigido no
Termo de Referência.
DO PRAZO, FORMA, CONDIÇÕES E DA FISCALIZAÇÃO NO FORNECIMENTO:
Os serviços, deverão ser prestados no prazo máximo de 12 (doze) horas, contados da
solicitação / autorização, visto a necessidade do atendimento imediato, onde o maior
numero é para atendimento a pessoas quando do TFD – Tratamento Fora do Município.
Os serviços objeto deste Termo, são de responsabilidade da(s) licitante(s) vencedora(s),
sem nenhum custo oneroso para a Administração, que serão solicitados de acordo a
necessidade e mediante a emissão de autorização de fornecimento. Sendo verificadas as
condições constantes do Edital e seus anexos e a legislação específica.
Os serviços deverão ser disponibilizados no Município de Serra Dourada - BA, Bahia,
CEP. 47.740-000.
Os serviços serão prestados com observância da descrição neste Termo de Referência,
bem como no Edital e seus anexos.
A contratada ficará obrigada a trocar/substituir, reparar/corrigir, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, caso venham a ser recusados no ato da prestação, sendo que este ato não
importará sua aceitação, independentemente da aplicação das sanções cabíveis.
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JUSTIFICATIVA:
O fornecimento de passagens para o transporte rodoviário coletivo, destina-se a atender
aos servidores e munícipes quando das necessidades das secretarias para tratar de
assuntos de interesse deste Município nas cidades acima relacionadas, bem como no
atendimento social e ao Fundo Municipal de Saúde a pessoas nos Tratamentos Fora do
Domicílio – TFDs.
Os quantitativos acima foram estimados com base em informações anteriores e a
previsão para atual período, verificado o aumento no atendimento aos serviços de saúde
e assistência social para a população menos favorecida.
Os valores unitários são resultados de pesquisa de preços em duas empresas, devido ser
as prestadoras dos referidos serviços, atualmente em atividade no âmbito deste
Município.
MODALIDADE DA LICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
A licitação para o objeto deste Termo de Referência será processada na modalidade
Pregão Presencial, Tipo Menor Preço por Item.
A modalidade de licitação utilizada para a presente aquisição está fundamentada na Lei
Federal 10.520/2002, Decreto nº 7.892/2013, Decreto Municipal nº 009/2013, Lei
Complementar nº 123/2006 e Lei Federal nº 8.666/93, considerando a celeridade do
processo, verificando a brevidade que a Administração precisa para a aquisição acima
mencionada, que proporcionará o bom andamento dos serviços públicos referidos na
justificativa.
Os serviços a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens/serviços comuns,
nos termos da Lei nº 10.520/2002 e do Decreto nº 3.555/2000.
Os procedimentos, bem como os casos omissos, serão regidos pelas legislações
aplicáveis, em especial pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto nº
3.555, de 08 de agosto de 2000, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
e, subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO:
O recebimento e a fiscalização da execução do objeto, serão de responsabilidade do
servidor indicado quando da contratação pelo órgão contratante, no horário de 08:00 às
14:00. Serra Dourada, Bahia, CEP. 47.740-000.
A fornecedora deverá prestar esclarecimentos solicitados e atender às reclamações
formuladas, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, acompanhamento,
controle e avaliação desta Administração, através do servidor municipal responsável,
conforme item anterior.
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A Fiscalização é exercida no interesse da Administração não exclui, nem reduz a
responsabilidade do fornecedor, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e,
na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes
e prepostos.
Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverão ser
prontamente atendidas pela fornecedora sem ônus para a solicitante.
Os produtos/serviços deverão atender a Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do
Consumidor) e demais legislações pertinentes.
As quantidades dos itens apresentados são estimativas para composição dos preços,
podendo sofrer alterações para mais ou para menos, conforme necessidade desta
Administração.
DA FORMA DE PAGAMENTO:
Os pagamentos serão efetuados através de ordem bancária na conta corrente da
fornecedora, após a emissão da Nota Fiscal, desde que não haja fator impeditivo
imputável à Fornecedora, e será efetuado em até o dia 10 (dez), do mês subsequente ao
fornecimento.
Ao emitir Nota Fiscal eletrônica será correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras,
fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta,
o nome do Banco e respectiva Agência.
A Nota Fiscal deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº do Processo
Licitatório, e/ou nº da Ata de Registro de Preços, a fim de agilizar o trâmite de
recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para
pagamento.
A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor e deverá estar acompanhada
da(s) autorizações de fornecimentos, emitidas pelo Órgão Requisitante, devidamente
assinada por servidor autorizado para tal.
É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de Débitos
Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Débitos Estaduais; Débito
Municipal; Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço- FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
DA VIGÊNCIA CONTRATUAL:
O prazo Contratual para o fornecimento será de acordo as necessidades da contratante,
até 31/12/2021, podendo ser prorrogado, por meio de Termo Aditivo, após a verificação
da real necessidade e com vantagens à Administração na continuidade do Contrato, nos
termos da Lei nº 8666/93.
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O Município de Serra Dourada, ocorrendo a contratação, publicará o seu extrato no Diário
Oficial do Município, até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, na forma do art. 61, Parágrafo
Único da Lei nº 8.666/93.
DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO E/OU DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
O Contrato será formalizado, nas condições previstas neste Termo de Referência, no
Edital e na Minuta da Contratual e/ou na Minuta da Ata de Registro de Preços.
Com base no caput do art. 62, c/c com o § 4o do mesmo artigo da Lei nº 8.666/93, poderá
ser dispensado o Termo de Contrato ou a Ata de Registro de Preços, sendo substituídos
por Notas de Empenho da Despesa.
DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 são obrigações das
partes:
Do(s) Fornecedor(es):
a) Cumprir integralmente o Termo de Referência, a legislação vigente, a proposta, os
critérios de sustentabilidade ambiental, bem como, todas as orientações do
fornecedor;
b) Prestar os serviços com qualidade no atendimento;
c) Prestar os serviços no prazo estipulado neste Termo de Referência, após as
autorizações, podendo este prazo, ser prorrogado por igual período;
d) Prestar os serviços, sem nenhum custo oneroso para esta Administração;
e) Trocar/substituir, reparar/corrigir, no prazo estipulado neste Termo de Referência,
caso os produtos objeto deste Termo, venham a ser recusados no ato do
fornecimento;
f) Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor do objeto;
g) Manter todas as condições de habilitação exigidas no Edital do certame;
h) Constatadas irregularidades a respeito da especificação: rejeitá-lo no todo ou em
parte, determinando sua substituição ou rescindindo o contrato, sem prejuízo das
penalidades cabíveis;
i) Comunicar ao órgão contratante modificação em seu endereço ou informações de
contato, sob pena de se considerar inteirada eventuais notificações realizadas no
endereço constante no contrato;
j) Responsabilizar-se por todos os impostos, taxas, fretes, seguros e encargos sociais
e trabalhistas, que incidam ou venham a incidir sobre o presente instrumento
contratual ou decorrentes de sua execução;
k) Cumprir fielmente o disposto no Edital que originou a contratação bem como as
obrigações assumidas nela.
Do Órgão Contratante:
a) Comunicar à(s) vencedora(s), por escrito e tempestivamente, qualquer mudança de
administração ou do endereço de cobrança;
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b) Relacionar-se com a fornecedora exclusivamente através de pessoa por ela
credenciada (preposto);
c) Comunicar à(s) vencedora(s) qualquer descumprimento de obrigações e
responsabilidades previstas nesse Termo de Referência, determinando as medidas
necessárias à sua imediata regularização;
d) Aplicar, por atraso ou inexecução parcial ou total do objeto contratado, as sanções
administrativas previstas neste Termo e fundamentadas nos arts. 86 e 87 da Lei nº
8.666/1993 e suas alterações, sem prejuízo das responsabilidades civil, criminal e
outras previstas na legislação em vigor;
e) Efetuar os pagamentos na forma estabelecida no processo, devendo verificar a
regularidade do recolhimento dos encargos sociais antes de efetuar o pagamento;
f) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços,
para fins de adequação as novas condições de mercado, e de aplicação de
penalidades;
g) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;
h) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de
infrações no procedimento licitatório;
i) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nas obrigações contratuais;
j) Notificar ao(s)fornecedor(es) por escrito e com antecedência, sobre multas,
penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
k) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com o(s) fornecedor(es),
desde que não haja impedimento legal para o ato.
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
Ao(s) Licitante(s) poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção(ões) adiante, além das
responsabilidades por perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condições
estabelecidas no Edital e sujeitando-se as sanções constantes no artigo 7° da Lei n°
10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93, conforme disposto:
I - Advertência
A sanção de Advertência consiste na comunicação formal ao fornecedor, advertindo-lhe
sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, notificando que, em caso de
reincidência, sanção mais elevada poderá ser aplicada. Sua aplicação se dará nos casos
seguintes:
a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;
b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;
c) Por atraso injustificado na execução do Instrumento Contratual/Autorização de
Fornecimento, inferior a 30 (trinta) dias, que não importem em prejuízo financeiro à
Administração;
d) Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro à Administração.
II - Multas:
As multas a que alude este inciso não impede que a Administração aplique as outras
sanções previstas em lei. Sua aplicação se dará nos seguintes casos:
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a) Por inexecução diária de atraso injustificado na execução do Instrumento
Contratual/Autorização de Fornecimento, por prazo não superior a 30 (trinta) dias, a
partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação: 0,3% (três
décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total Contratado;
b) Por inexecução parcial de atraso injustificado na execução do Instrumento
Contratual/Autorização de Fornecimento, por prazo superior a 30 (trinta) dias: 15%
(quinze por cento) sobre a parcela contratual não cumprida sujeitam ainda à
possibilidade de rescisão unilateral;
c) Por inexecução total injustificada do Instrumento Contratual/Autorização de
Fornecimento: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigação assumida;
d) Recusa do adjudicatário em receber o Instrumento Contratual/Autorização de
Fornecimento, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15%
(quinze por cento) sobre o valor total da proposta;
e) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo
decorrente de fato superveniente e não aceito pelo Pregoeiro no ato da sessão: 15%
(quinze por cento) sobre o valor total da proposta;
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração:
A aplicação da sanção de suspensão temporária será aplicada de forma subsidiária,
conforme prevê o art. 9° da Lei 10.5250/02. Sua aplicação se dará nos seguintes
casos:
a) Cometer atos fraudulentos, adulterados ou ilegais, que não aqueles atos previstos
no art. 7° da Lei 10.520/02, a ser fixado por prazo não superior a 02 (dois) anos,
conforme o caso, em função da natureza e a gravidade da falta cometida.
IV - Impedimento de licitar e contratar com este Município, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, conforme o caso, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002:
a) Após convocado, não celebrar o Contrato dentro do prazo de validade da sua
proposta;
b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
c) Cometer fraude fiscal;
d) Não mantiver a proposta;
e) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
g) Fizer declaração falsa;
h) Comportar-se de modo inidôneo.
VDeclaração 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 poderá ser
concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes,
considerando para tanto, reincidências de faltas e sua natureza de gravidade.
Para os fins deste Termo de Referencia, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos
nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93.
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As multas previstas neste Termo de Referencia serão descontadas, de imediato, do
pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso, na forma do §3° do art. 86 da
Lei 8.666/93.
As sanções previstas nos itens I, III, IV e V acima mencionados, poderão ser aplicadas
juntamente com a do item II, facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser
observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei n.º 8.666/93.
As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o
transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer
pessoalmente, por meio de correspondência com aviso de recebimento e após exauridas
estas tentativas e não sendo localizado o licitante faltoso, será devidamente publicado em
Diário Oficial restando para tanto devidamente notificado.
Na notificação será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de
sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de
defesa.
A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito
constitucional à ampla defesa e ao contraditório.
A sanção prevista no item V do (Declaração de Inidoneidade) é da competência de
autoridade superior competente da Administração, facultada a defesa do Licitante no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a
reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação ou antes, se devidamente
justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:
A participação implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste Termo de
Referência/Edital, não podendo qualquer interessado invocar desconhecimento dos
termos do Edital ou das disposições legais aplicáveis à espécie para furtar-se ao
cumprimento de suas obrigações.
O presente Processo Licitatório poderá ser anulado ou revogado, nas hipóteses previstas
em lei, sem que tenham as licitantes direito a qualquer indenização, observado o disposto
no art. 59, da Lei Federal nº 8.666/93.
Com fundamento na norma do art. 43, § 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93, são facultadas ao
Pregoeiro ou Autoridade Competente, em qualquer fase de licitação, promover diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
As normas deste Termo de Referência/Edital serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, e o desatendimento de exigências formais,
desde que não comprometa a aferição da habilitação da licitante nem a exata
compreensão de sua proposta, não implicará o afastamento de qualquer licitante.
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

ANEXO II
Instrumento de Credenciamento

Pelo presente instrumento, a empresa ................, CNPJ....................., com sede na.........,
através de seu representante legal infra-assinado, credencia FULANO DE TAL, portador
da cédula de identidade nº .................., expedida pela SSP/____, outorgando-lhe plenos
poderes para representá-la na sessão pública do PREGÃO PRESENCIAL nº ____/2021,
em especial para formular lances verbais, interpor recursos ou deles desistir, assinar
contrato e tudo que se fizer necessário para o andamento deste processo licitatório.
Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da lei, a inexistência de fato impeditivo
de sua participação no citado certame; declarando-se, ainda, ciente de todas as
disposições relativas à licitação em causa e sua plena concordância com as condições
constantes no edital.

_________________________________________________
(nome completo,
cargo ou função e
assinatura do representante legal com firma reconhecida)
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Papel Timbrado da Empresa
Anexo III
Proposta
AO
MUNICÍPIO DE SERRA DOURADA
A/C PREGOEIRO MUNICIPAL
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº. 002/2021
Objeto: prestação de serviços para agenciamento e fornecimento de passagens para o
transporte coletivo rodoviário no atendimento das necessidades do Fundo Municipal de
Saúde e das demais Secretarias de acordo Edital e anexos
Prezado Senhor,
1.
Tendo examinado o Edital da licitação na modalidade Pregão Presencial nº.
___/2021 e seus anexos, cujo objeto é o registro de preços para a prestação de serviços
para o fornecimento de passagens para o transporte coletivo rodoviário no atendimento
das necessidades do Fundo Municipal de Saúde e das demais Secretarias, vimos
apresentar proposta para os seguintes itens/lotes, conforme segue.
LOTE 01 - Passagens
ITEM
1
2

ESPECIFICAÇÃO
Passagem de Serra Dourada para Salvador /
Ônibus Convencional
Passagem de Salvador para Serra Dourada /
Ônibus Convencional

UNID

QUANT

UN

1.400

UN

1.400

VL. UNIT

VL. TOTAL

TOTAL DO LOTE EM R$

LOTE 02 - Passagens
ITEM
1
2

ESPECIFICAÇÃO
Passagem de Serra Dourada para Salvador /
Ônibus Leito
Passagem de Salvador para Serra Dourada /
Ônibus Leito

UNID

QUANT

UN

320

UN

320

VL. UNIT

VL. TOTAL

TOTAL DO LOTE EM R$

LOTE 03 - Passagens
ITEM
1
2

ESPECIFICAÇÃO
Passagem de Serra Dourada a Feira de
Santana / Ônibus Convencional
Passagem de Feira de Santana a Serra
Dourada / Ônibus Convencional

UNID

QUANT

UN

45

UN

45

VL. UNIT

TOTAL DO LOTE EM R$
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LOTE 04 - Passagens
ITEM
1
2

ESPECIFICAÇÃO
Passagem de Serra Dourada a Feira de
Santana / Ônibus Leito
Passagem de Feira de Santana a Serra
Dourada / Ônibus Leito

UNID

QUANT

UN

37

UN

37

VL. UNIT

VL. TOTAL

TOTAL DO LOTE EM R$

LOTE 05 - Passagens
ITEM
1
2

ESPECIFICAÇÃO
Passagem de Serra Dourada a Brasília / Ônibus
Convencional
Passagem de Brasília a Serra Dourada / Ônibus
Convencional

UNID

QUANT

UN

750

UN

750

VL. UNIT

VL. TOTAL

TOTAL DO LOTE EM R$

LOTE 06 - Passagens
ITEM
1
2

ESPECIFICAÇÃO
Passagem de Serra Dourada a Brasília / Ônibus
Leito
Passagem de Brasília a Serra Dourada / Ônibus
Leito

UNID

QUANT

UN

210

UN

210

VL. UNIT

VL. TOTAL

TOTAL DO LOTE EM R$

LOTE 07 - Passagens
ITEM
1
2

ESPECIFICAÇÃO
Passagem de Serra Dourada da Goiânia /
Ônibus Convencional
Passagem de Goiânia a Serra Dourada /
Ônibus Convencional

UNID

QUANT

UN

190

UN

190

VL. UNIT

VL. TOTAL

TOTAL DO LOTE EM R$

LOTE 08 - Passagens
ITEM
1
2

ESPECIFICAÇÃO
Passagem de Serra Dourada da Goiânia /
Ônibus Leito
Passagem de Goiânia a Serra Dourada /
Ônibus Leito

UNID

QUANT

UN

57

UN

57

VL. UNIT

TOTAL DO LOTE EM R$
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LOTE 09 - Passagens
ITEM
1
2

ESPECIFICAÇÃO
Passagem de Serra Dourada a Barreiras/
Ônibus Convencional
Passagem de Barreiras a Serra Dourada/
Ônibus Convencional

UNID

QUANT

UN

160

UN

160

VL. UNIT

VL. TOTAL

TOTAL DO LOTE EM R$

LOTE 10 - Passagens
ITEM
1
2

ESPECIFICAÇÃO
Passagem de Serra Dourada a São Paulo/
Ônibus Convencional
Passagem de São Paulo a Serra Dourada/
Ônibus Convencional

UNID

QUANT

UN

80

UN

80

VL. UNIT

VL. TOTAL

TOTAL DO LOTE EM R$

LOTE 11 - Passagens
ITEM
1
2

ESPECIFICAÇÃO
Passagem de Serra Dourada a Anápolis/
Ônibus Convencional
Passagem de Anápolis a Serra Dourada/
Ônibus Convencional

UNID

QUANT

UN

15

UN

15

VL. UNIT

VL. TOTAL

TOTAL DO LOTE EM R$

LOTE 12 - Passagens
ITEM
1
2

ESPECIFICAÇÃO
Passagem de Serra Dourada a Bom Jesus da
Lapa/ Ônibus Convencional
Passagem de Bom Jesus da Lapa a Serra
Dourada/ Ônibus Convencional

UNID

QUANT

UN

190

UN

190

VL. UNIT

VL. TOTAL

TOTAL DO LOTE EM R$

LOTE 13 - Passagens
ITEM
1
2

ESPECIFICAÇÃO
Passagem de Serra Dourada a Guanambi/
Ônibus Convencional
Passagem de Guanambi a Serra Dourada/
Ônibus Convencional

UNID

QUANT

UN

150

UN

150

VL. UNIT

TOTAL DO LOTE EM R$
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2.
Caso nossa Proposta seja aceita, comprometemo-nos a iniciar a prestação
dos serviços na forma constante do Edital, após o recebimento da Requisição e/ou
Autorização a ser emitida pela Solicitante.
3.
Concordamos em manter esta Proposta pelo prazo de __ (_______) dias
contados a partir da data de abertura prevista no Edital.
4.

A presente proposta constituirá em compromisso entre as partes até a assinatura da
Ata de Registro de Preços e do instrumento contratual, se ocorrer.

5.

Prazo para entrega ________

6.

Condições de Pagamento ___________________

Nome da Empresa Participante
Nome do Sócio ou Representante
Função do Sócio ou Representante
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Papel Timbrado da Empresa
ANEXO IV
Declaração de Habilitação
(Pregão Presencial nº ___/2021)

(Nome da empresa).............................................................................................., CNPJ
nº.......................................................,
sediada
(endereço
completo)
................................................................................................................, declaramos, sob
as penas da Lei, que para a sua participação no presente processo licitatório, cumpre
plenamente os requisitos de habilitação.
Cidade - UF,

de

de 2021.

______________________________________
(nome
e
número da identidade do declarante)

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KFTWIXA+YYOOQVSJJTKOJW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Serra Dourada

Terça-feira
2 de Março de 2021
43 - Ano - Nº 2378

Processo Administrativo nº ____/2021
Estado da Bahia

Município de Serra Dourada
CNPJ: 14.222.277/0001-73 – R. Duque de Caxias, s/n – Tel. (77)3686-2079
CEP 47.740-000 - Serra Dourada - BA – www.serradourada.ba.gov.br

ANEXO V
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS
Contrato nº __/2021
Pregão Presencial nº ___/2021
O Município de Serra Dourada, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito publico,
CNPJ. 14.222.277/0001-73, situado na Rua Duque de Caxias, s/n, Centro, Serra
Dourada– Bahia – CEP. 47.740-000, neste ato representado pelo senhor Auzenildo Sousa
Costa, brasileiro, casado, agropecuarista, gestor municipal, portador da Carteira de
Identidade nº. 773976439-SSP/BA, CPF/MF nº. 936.046.965-34, residente no Povoado de
Barreiro Dantas, 1023, Zona Rural, Serra Dourada, Bahia, CEP. 47.740-000, a seguir
denominado
CONTRATANTE
e
a
empresa
__________________
______________________________________, inscrita no CNPJ. ______________,
Inscrição Estadual nº _______________________, com sede _______________
___________________________________, representada neste ato pelo(a) senhor(a)
__________________________, __________________________, _______________,
_______________,
portador(a)
do
CPF.
___________________,
RG.
_________________ e em conformidade com os elementos constantes do Processo
Administrativo nº ___ /2021, resultando o Pregão Presencial nº ___/2021, e da Ata de
Registro de Preços nº __ / 2021,a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam
firmar o presente CONTRATO, nos termos das Leis nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e,
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto
Municipal nº 009 de 09 de janeiro de 2013e legislação pertinente e pelas clausulas a
seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.
Cláusula Primeira - Objeto
Prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens para o transporte
coletivo rodoviário no atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Saúde e das
demais Secretarias, observado as especificações constantes da Ata de Registro de
Preços nº ______/2021.
Parágrafo Primeiro – Os serviços objeto deste Pregão Presencial, encontram descritos e
especificados na Ata de Registro de Preços, que é parte integrante deste instrumento,
que compreendem no atendimento ao Fundo Municipal de Saúde, Secretaria de
Administração, Secretaria de Educação e Secretaria de Assistência Social do Município
de Serra Dourada – Estado da Bahia.
Parágrafo Segundo – Os serviços objeto deste instrumento, serão prestados com inicio a
cada solicitação pelo Município de Serra Dourada, Bahia,CEP. 47.740-000.
Parágrafo Terceiro – Os serviços objeto deste instrumento serão prestados com fiel
observância das exigências contratuais e demais documentos a seguir mencionados, que
integram o presente contrato, independentemente de transcrição:
a)
b)
c)

Edital de Pregão Presencial nº ___ /2021 e seus Anexos;
Ata de Registro de Preços;
Proposta da CONTRATADA, e sua documentação, apresentada no processo.
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Parágrafo Quarto – Em caso de divergência entre os documentos mencionados nos
parágrafos anteriores e os termos deste contrato, prevalecerão os termos do presente
instrumento.
Cláusula Segunda – valor Contratual
Pelos serviços do objeto ora contratado o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o
valor total de R$ _________ (_____________________________). Sendo,
LOTE ___ - Passagens
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UNID

1

UN

2

UN

QUANT

VL. UNIT

VL. TOTAL

TOTAL DO LOTE EM R$

LOTE ___ - Passagens
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UNID

1

UN

2

UN

QUANT

VL. UNIT

VL. TOTAL

TOTAL DO LOTE EM R$

...
No caso de solicitação de reequilíbrio Econômico-Financeiro do contrato será analisada
observado os termos como dispõe o art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93.
Nos preços propostos estão inclusos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos,
leis, encargos sociais e previdenciários, lucro, despesas indiretas, custos relativos à mãode-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à sua
execução. No caso de omissão de despesas, considerar-se-ão inclusas no valor total do
contrato.
Cláusula Terceira – Condições de Pagamento
Os pagamentos serão efetuados no prazo de ____ (_________) _______ da entrega /
recebimento, com base nos preços unitários propostos, e contra apresentação das Notas
Fiscais, preenchidas de acordo as determinações legais e dos respectivos recebimentos,
verificando-se as seguintes disposições:
O pagamento referente a cada período / conferência / recebimento será liberado mediante
comprovação, pela contratada do recolhimento:
Na ocorrência do ISSQN, a contratada apresentará com a Nota Fiscal o DAM –
Documento de Arrecadação Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal
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anteriormente emitida, com a identificação do número da respectiva Nota Fiscal e alíquota
incidente, atendendo a Lei Complementar nº. 116/2003 e a legislação municipal atinente;
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
apresentação de certidão negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, com prazo de
validade em vigor.
A contratada regularmente optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a declaração de que trata o artigo 6°
Instrução Normativa RFB n.º 1.234, de 11 de janeiro de 2013, a fim de evitar a retenção
na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.
A licitante vencedora fica responsável pela apresentação ao Município de Serra Dourada,
os documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, para o inicio da contagem dos prazos estabelecidos.
O Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no Edital / Contrato.
A contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas, em compatibilidade com as obrigações
por ela assumidas.
Quando ocorrer atraso de pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o
pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano,
aplicando-se a seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
EM - Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:
I = (6 / 100)
365
N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo
pagamento.
VP = Valor da Parcela em atraso.
Cláusula Quarta - Recurso Financeiro
Unidade Orçamentária:_____;
Projeto/Atividade: __________;
Elemento de Despesa: _________;
Fontes: _____,
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Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do exercício
subsequente correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo ou
apostilamento.
Cláusula Quinta - Reajuste dos Preços
O(s) preço(s) estabelecido(s) no presente instrumento só terá(ao) a(s)
recomposição(ões), se ocorrer aumentos justificados, nos serviços ainda não prestados.
Cláusula Sexta - Prazo
O prazo máximo para os serviços objeto do presente Contrato, será até o dia __/__/2021,
contado a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, por meio de Termo
Aditivo, após a verificação da real necessidade e com vantagens à Administração na
continuidade do Contrato, nos termos da Lei nº 8666/93.
Cláusula Sétima - Subcontratação
É vedada a subcontratação parcial ou total do objeto deste instrumento;
Cláusula Oitava - Direitos e Responsabilidade das Partes
Parágrafo Primeiro – Constituem obrigações da CONTRATANTE:
efetuar o pagamento ajustado e,
dar à contratada a condições necessárias a regular para entrega dos produtos/materiais
objeto do contrato.
Parágrafo Segundo – Constituem obrigações da CONTRATADA:
As obrigações da Contratada são as estabelecidas no edital e seus anexos, bem como na
proposta apresentada, e demais legislações atinentes;
A prestação dos serviços objeto deste instrumento será __________________, com inicio
a partir da assinatura deste instrumento.
A(s) vencedora(s) deverá(ao) observar os locais de entrega estabelecidos pela
Contratante de acordo o estipulado, onde quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas
junto à Secretaria Municipal de __________.
A empresa deverá garantir os produtos/materiais contra quaisquer problemas/defeitos,
caso ocorra, serão substituídos pela Contratada no prazo máximo de __ (_____) dias da
notificação.
Efetuar a prestação dos serviços de acordo com a especificação e demais condições
descritas neste Termo de Referência;
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A(s) vencedora(s) deve(m) manter durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação
exigidas quando da licitação.
A(s) Contratada(s) deve(m) observar nos preços apresentados todas as despesas,
inclusive as tributárias, fiscais, trabalhistas, previdenciárias e outras que ocorrerem
Cláusula Nona – Sanções Administrativas e Inadimplemento Contratual
A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Município, o atraso
injustificado na execução do contrato, a inexecução total ou parcial do contrato, bem
como venha executá-lo fora das especificações e condições acordadas, e, ainda, impeça
ou embarace, de alguma forma a fiscalização, caracterizam o descumprimento total das
obrigações assumidas, nos termos do art. 81 c/c arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666, de
21.06.1993, podendo o Município, garantida a prévia defesa, aplicar ao responsável as
seguintes sanções:
I.
Advertência;
II.
Multa;
III.
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com o Município de Serra Dourada, Bahia, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
IV.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir ao Município pelos prejuízos resultantes e depois de
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
As sanções previstas nos incisos I, III e IV acima, poderão ser aplicadas juntamente com
a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis.
Em caso de inadimplemento, por parte da licitante vencedora de quaisquer das cláusulas
ou condições contratadas, a autoridade competente aplicará multa no percentual de 0,1 %
(um décimo por cento) ao dia, sobre o valor global contratado, até o limite de 20% (vinte
por cento) do prazo contratual, o que dará ensejo a sua rescisão.
O atraso no fornecimento dos produtos, constitui inadimplência passível de aplicação de
multa, onde a autoridade competente instaurará processo administrativo devido,
observando o seguinte:
A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da licitante vencedora. Se o valor
do faturamento for insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada
para a complementação no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da convocação, ou
ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente sem prejuízo de outras penalidades
previstas em Lei;
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Não havendo qualquer importância a ser recebida pela licitante vencedora, esta será
convocada a recolher a favor do Município de Serra Dourada, o valor total da multa, no
prazo de 10 (dez) dias contado a partir da data da comunicação.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o
procedimento previsto na Lei n.º 8.666, de 1993.
Cláusula Décima - Rescisão
O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados
no art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso
de rescisão administrativa prevista no art. 77, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
Cláusula Décima Primeira – Serviços Extracontratuais
Respeitados os limites estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93, devem
ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alterações que ocorrerem durante a
execução do presente contrato, especialmente as referentes a fornecimentos extras.
O fornecimento extra não contemplados na planilha de preços da licitante vencedora
deverão ter seus preços fixados mediante prévia análise e aprovação pelo Município de
Serra Dourada. Os valores serão fixados mediante pesquisa de preços, observado o
preço médio de mercado.
Cláusula Décima Segunda - Duração
O presente contrato terá o prazo de duração até ___/___/___, contados a partir da
assinatura, podendo ser prorrogado por meio de Termo Aditivo, após a verificação da real
necessidade e com vantagens à Administração, nos termos da Lei nº 8666/93.
A celebração de aditivo de contrato é condicionado a verificação da regularidade em
relação aos encargos sociais, trabalhistas e a Fazenda Pública, bem como a manutenção
das mesmas condições exigidas na habilitação.
Cláusula Décima Terceira – Dano Material ou Pessoal
A Contratada será responsável por quaisquer danos causados a terceiros, existentes no
local ou decorrentes do fornecimento objeto deste instrumento contratual.
Cláusula Décima Quarta – Caução
Na contratação da prestação dos serviços objeto deste instrumento, não será exigido as
garantias de acordo consta no art. 56 da Lei 8.666/93.
Cláusula Décima Quinta – Fiscalização
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A fiscalização deste instrumento contratual será realizada pelo Senhor(a)
_______________, Decreto nº ________, de acordo o Art. 67, da Lei 8.666/93, a quem
compete acompanhar e verificar se a prestação está conforme o contrato e os
documentos que o integram.
A fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, se a
Contratada mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
os produtos que estiverem em desacordo com o Contrato, obrigando-se desde já a
Contratada a assegurar e facilitar o acesso da fiscalização e a todos os elementos que
forem necessários ao desempenho de sua missão.
Das decisões da fiscalização poderá a Contratada recorrer ao Município de Serra
Dourada, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação.
A ação e/ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a Contratada da integral
responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.
Cláusula Décima Sexta – Encerramento do Contrato
Os serviços objeto deste instrumento contratual serão recebidos pela Administração ou
rejeitados total ou parcialmente de acordo o artigo 76 da Lei 8.666/93.
Cláusula Décima Sétima - Publicação
O Município de Serra Dourada, publicará o extrato para a eficácia contratual, no Diário
Oficial do Município, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, na forma do art. 61, Parágrafo
Único da Lei nº 8.666/93.
Cláusula Décima Oitava - Casos Omissos
Os casos omissos serão dirimidos pela Procuradoria Jurídica do Município de Serra
Dourada, com base nas disposições da Lei n.º 8.666, de 1993, e dos princípios gerais de
direito.
Cláusula Décima Nona - Foro (art. 55, § 2º)
Fica eleito o foro da Comarca de Serra Dourada – Bahia para dirimir dúvidas ou questões
oriundas do presente Contrato, excluindo qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual,
em 03 (três vias) iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das
testemunhas abaixo.
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Serra Dourada – Bahia,______ de ________________ de 2021.

______________________________
Município de Serra Dourada
CONTRATANTE

_________________________
_______________________
CONTRATADA

Testemunhas:

_______________________________
Nome e CPF

________________________
Nome e CPF

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
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ANEXO VI
Pregão Presencial nº ____/2021
Declaração de Cumprimento na Prestação dos Serviços

(Nome da empresa).............................................................................................., CNPJ
nº.......................................................,
sediada
(endereço
completo)
.............................................................................................................., declaramos, sob as
penas do Art. 299 do Código Penal, que temos condições para cumprir com os prazos de
fornecimento previsto no subitem 2.2 deste Edital, caso venha vencer o certame, do
objeto ora licitado
Cidade - UF,

de

de2021.

_____________________________________
(nome e
número da identidade do declarante)

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
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ANEXO VII
Pregão Presencial nº ___/2021
Declaração de Cumprimento da Legislação Trabalhista de Menores

Ao
Município de Serra Dourada

Prezados Senhores,
Declaramos, sob as penalidades cabíveis que não mantemos em nosso quadro de
pessoal, menores de 18 (dezoito) anos, em horário noturno de trabalho ou em serviços
perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos.
Cidade – Estado, Dia de Mês de Ano.

Atenciosamente,

___________________________
Nome da Empresa Participante
Nome do Representante
Função do Representante.

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
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ANEXO VIII
Pregão Presencial nº ____/2021
Declaração de Microempresa (se for o caso)
A
Município de Serra Dourada
Pregão Presencial – ___ /2021
Prezados Senhores,
A
Empresa
..............................................................................................,
CNPJ
nº......................................................., sediada (endereço completo) .......................
......................................................................................., Declara, sob as penas da Lei, que
cumpre os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME)ou Empresa de
Pequeno Porte (EPP), nos termos da legislação vigente, artigo 3º da Lei Complementar nº
123 de 14/12/06, e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do §4º deste
artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42º a 49º
da referida Lei.
Cidade – Estado, Dia de Mês de Ano.

Atenciosamente,

___________________________
Nome da Empresa Participante
Nome do Representante
Função do Representante.

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
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ANEXO IX
Pregão Presencial nº _____/2021
Declaração Que a Empresa Não Está Impedida de Licitar Junto Com a
Administração Pública

A
Município de Serra Dourada
Pregão Presencial – ___ /2021
Prezados Senhores,
A
Empresa
..............................................................................................,
CNPJ
nº......................................................., sediada (endereço completo) .......................
........................................................................................, Declara, sob as penalidades
cabíveis que não há nenhum motivo impeditivo da nossa empresa licitar e contratar junto
a Administração Pública.

Cidade – Estado, Dia de Mês de Ano.

Atenciosamente,

___________________________
Nome da Empresa Participante
Nome do Representante
Função do Representante.

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
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ANEXO X
Pregão Presencial nº ____/2021
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
A
Município de Serra Dourada
Pregão Presencial – ___ /2021
(Identificação
completa
do
representante
legal_________________),
como
representante legal da empresa (nome e identificação completa___________) doravante
denominado licitante, para fins do disposto no Edital nº ____/2021, declara sob as penas
da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
a)
a proposta apresentada para participar da licitação no modalidade Pregão
Presencial nº ____/2021 foi elaborada de maneira independente pela (Empresa /
Licitante_______________), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato do Pregão Presencial nº ____/2021, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;
b)
a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação de
nº ____/2021 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante
potencial ou de fato do Pregão Presencial nº ____/2021por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;
c)
que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão
de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº ___/2021
quanto a participar ou não da referida licitação;
d)
que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão
Presencial nº ____/2021 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão
Presencial nº ____/2021 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
e)
que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão
Presencial nº ____/2021 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Serra
Dourada, Estado da Bahia, antes da abertura oficial das propostas; e
f)
que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que
detém plenos poderes e informações para firmá-la.
(Local e Data)
________________________________________
Nome da Empresa Participante/ Assinatura
ANEXO XI
PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2021
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Ata de Registro de Preços nº ___/2021
O Município de Serra Dourada, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito publico,
CNPJ. 14.222.277/0001-73, situado na Rua Duque de Caxias, s/n, Centro, Serra
Dourada– Bahia – CEP. 47.740-000, neste ato representado pelo senhor Auzenildo Sousa
Costa, brasileiro, casado, agropecuarista, gestor municipal, portador da Carteira de
Identidade nº. 773976439-SSP/BA, CPF/MF nº. 936.046.965-34, residente no Povoado de
Barreiro Dantas, 1023, Zona Rural, Serra Dourada, Bahia, CEP. 47.740-000,
considerando o julgamento do Pregão Eletrônico nº ___/2021, Processo Administrativo nº
__/2021,
RESOLVE
Registrar
os
Preços
da
Fornecedora
Beneficiária
_____________________, inscrita no CNPJ nº ____________________, com sede à
______________________, nº ___, Bairro _________, na cidade de ________, estado do
_________, CEP: __________, e-mail: _________________________, neste ato
representada por seu representante legal, o Sr. ____________________, brasileiro,
portador do RG nº _________________ e do CPF nº ________________, residente na
_____________________________, nº ___, Bairro _______________, na cidade de
________________, estado do _______________, CEP: ______________, de acordo
com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as
condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei
Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº. 7.892 de 23 de janeiro de
2013, Decreto Municipal nº 009 de 09 de janeiro de 2013, Lei Complementar nº 123 de 17
de dezembro de 2006, e subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993
e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, e, em conformidade com as
disposições a seguir.
Cláusula Primeira –Objeto
1.1. Constitui objeto da presente Ata, o registro de preços para a prestação de serviços
de agenciamento e fornecimento de passagens para o transporte coletivo rodoviário no
atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Saúde e das demais Secretarias,
conforme Edital e anexos do Pregão Eletrônico nº __/2021.
Cláusula Segunda – Preços, Especificações e Quantitativos
2.1.Os preços registrados, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas
na Proposta são as que seguem:
LOTE ___ - Passagens
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UNID

1

UN

2

UN

QUANT

VL. UNIT

VL. TOTAL

TOTAL DO LOTE EM R$

LOTE ___ - Passagens
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UNID

QUANT

VL. UNIT
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UN

2

UN
TOTAL DO LOTE EM R$

...
2.2. No preço deverão estar inclusos todas as despesas e custos diretos e indiretos,
decorrentes do fornecimento.
Cláusula Terceira – Órgão Gerenciador e Órgão(s) Participante(s)
3.1. O Órgão Gerenciador é Fundo Municipal de Saúde, através da Secretaria de Saúde
3.2. Órgãos participantes no presente registro de preços. ______________, __________
...
Cláusula Quarta – Condições de Entrega
4.1. As prestações deverão ser realizadas diariamente, em até __ (______) horas, após o
recebimento da requisição de compras emitida pelo Órgão Gerenciador e enviada à
Fornecedora Beneficiária.
4.2. Os itens deverão ser prestados na forma adequada, entendendo-se como tal as
condições descritas no Termo de Referência e Edital com seus anexos.
4.4. Os serviços que, por ocasião da prestação, estiverem em desacordo com as
especificações do Edital, serão automaticamente recusados, sendo que os mesmos
deverão ser prestados corretamente no prazo de até __ (_____) horas, sem ônus
adicional para a solicitante.
4.5. O quantitativo total expresso no Termo de Referência do Edital, representa a previsão
de consumo anual do Órgão Administrador e participantes.
4.6. O preço registrado para cada item e a indicação dos respectivos prestadores de
serviços serão divulgados em Órgão Oficial da Administração e ficarão disponibilizados
durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
4.7. A existência de preços registrados não obriga o Órgão Gerenciador e participantes a
firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação
específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro, a
preferência de fornecimento em igualdade de condições.
Cláusula Quinta – Preços e Condições de Pagamento
5.1. O Órgão Gerenciador e participantes, comprometem-se pagar à Fornecedora
Beneficiária, os valores registrados em Ata, conforme especificados na Cláusula
Segunda, desta Ata, sendo o pagamento efetuado até o dia __ (_________) do mês
subsequente a prestação dos serviços.
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5.2. A Fornecedora Beneficiária deverá mencionar em sua Nota Fiscal, o número da
agencia e da conta bancária, para o recebimento dos pagamentos.
Cláusula Sexta – Despesa
6.1. As despesas decorrentes desta Ata correrão por conta das seguintes Dotações
Orçamentárias: ________________ , __________________ , __________________
6.2. Na emissão de cada requisição ou solicitação deverá ser verificada a disponibilidade
financeira para cobrir a despesa resultante do fornecimento.
Cláusula Sétima – Responsabilidades
7.1. Todas as obrigações tributárias, fiscais, previdenciárias e sociais resultantes do
fornecimento, objeto desta Ata, bem como os danos e prejuízos que a qualquer título
causar ao Órgão Gerenciador e/ou a terceiros em decorrência de sua culpa ou dolo, serão
de inteira responsabilidade da Fornecedora Beneficiária.
7.2. A Fornecedora Beneficiária deverá manter, durante a vigência da Ata de Registro, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação
exigidas no edital.
Cláusula Oitava – Prazo de Vigência
8.1. O prazo de vigência da presente Ata será de 12 (doze) meses, improrrogáveis, a
partir de sua assinatura.
Cláusula Nona – Revisão, Realinhamento de Preços e Cancelamento
9.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,
cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos
fornecedores.
9.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior
ao preço praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá:
a) convocar a Fornecedora Beneficiária visando a negociação para redução de preços
e sua adequação ao praticado pelo mercado;
b) frustrada a negociação, a Fornecedora Beneficiária será liberada do compromisso
assumido;
c) convocar os demais Fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
9.3. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o
compromisso, o Órgão Gerenciador, poderá:
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a) liberar a Fornecedora Beneficiária do compromisso assumido sem aplicação da
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados,
e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
b) convocar os demais Fornecedores visando igual oportunidade de negociação;
c) não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder a
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para
obtenção da contratação mais vantajosa.
9.4.A Fornecedora Beneficiária terá seu Registro cancelado quando:
a) descumprir as condições da Ata de Registro;
b) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior
àqueles praticados no mercado;
d) tiver presentes razões de interesse público.
9.5. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a
ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão
Gerenciador.
9.6.A Fornecedora Beneficiária poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços
na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução
contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
Cláusula Décima – Obrigações do Órgão Gerenciador
10.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, além das obrigações discriminadas no corpo do
Edital e da presente Ata, a prática de todos os atos de controle e administração do
Sistema de Registro de Preços, e ainda o seguinte:
a) gerenciar a presente ata de registro de preços;
b) conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;
c) aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de
infrações no procedimento licitatório;
d) aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento
das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações.
Cláusula Décima Primeira - Acréscimos e Supressões
11.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de
preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
11.2. O Órgão Gerenciador, não se obriga a adquirir o(s) item(ns) registrado(s) do licitante
vencedor, nem tampouco, as quantidades previstas, conforme art. 15, §4º da Lei
8.666/93.
Cláusula Décima Segunda - Penalidades
12.1.Pela inexecução total ou parcial desta Ata, o Órgão Gerenciador poderá aplicar:
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a) advertência;
b) multa de 1,0% (um por cento) do valor do pedido, por dia de atraso, a qual será
deduzida do pagamento;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base
no inciso anterior.
Cláusula Décima Terceira – Publicação
13.1. O Órgão Gerenciador se compromete a publicar o extrato da presente Ata, nos
termos da legislação pertinente.
Cláusula Décima Quarta – Foro
14.1. Fica eleito o foro da Comarca de Serra Dourada – Bahia para dirimir dúvidas ou
questões oriundas do presente Contrato, excluindo qualquer outro por mais privilegiado
que seja.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam a presente Ata, em 02 (duas) vias
iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.
Serra Dourada, Bahia, ___ de _______________ de 2021.

__________________________
Município de Serra Dourada
Órgão Gerenciador

_______________________
xxxxxxx
Fornecedora Beneficiária
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ANEXO XII
COMPROVANTE DE ENTREGA
Pregão Presencial Nº ____/2021

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA, o Edital da licitação
na modalidade de Pregão Presencial Nº __/2021 para o registro de preços, objetivando a
prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens para o transporte
coletivo rodoviário no atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Saúde e das
demais Secretarias de acordo Edital e anexos.
Empresa: ________________________________
Endereço: _____________________________
CNPJ: ____________________________
Telefone: ________________________
Contato: _______________________

Serra Dourada, Bahia, ____ de ________________ de 2021.

___________________________
Nome e RG do recebedor
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