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  RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 
 

  Pregão Presencial nº 009/2021 – SRP  
 

 

OBJETO: FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO 

MEDICINAL, CILINDRO, REGULADOR COM FLUXOMENTRO E UMIDIFICADOR, PARA 

ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I 

DO EDITAL. 

 

Razão Social: 

CNPJ Nº 

Endereço: 

E-mail: 

Cidade:                                                                       Estado: 

Telefone/Fax  

Pessoa para contato: 

 

Recebemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada, com 

todos os seus anexos. 

 

Local:__________________ , ____, de __________________ de 2021. 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura 

 

Senhor Licitante, 

Visando a comunicação futura entre o Município de Itapitanga e essa empresa, solicito de 

Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e entregar no Departamento de 

Licitações pessoalmente, pelo Fax (73) 3246-2445 ou e-mail: 

licitacompras.itapitanga@hotmail.com 

 

A não remessa do recibo exime o município da comunicação de eventuais retificações 

ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 

 

Itapitanga/BA, ....../....../2021. 

 

 

 

Clebson Santos Moreira 

Pregoeiro Oficial – Portaria nº 002/2021 

 

 

 



 

 

 

 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA 

 

Praça Dois Poderes, 06 – Centro – 45645-000 – Itapitanga – Bahia                

CNPJ N.º 14.147.482/0001-11 – Fone/Fax: 73 3246-2445 

Pregão Presencial Registro de Preços nº 009/2021 – FL. 2 

 

EDITAL – PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 

N° 009/2021 
 

I – Regência Legal: 

 

Lei Federal N° 10.520/02 e subsidiariamente a lei 8.666/93 e Lei Complementar 123/2006 e suas 

alterações, Decretos Municipais N°. 1.243/2014 e 1.506/2017. 

II – Órgão Interessado/ Setor: 

Secretaria Municipal de Saúde.  

III – Modalidade: 

PREGÃO PRESENCIAL PARA 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 

009/2021 

 IV – Processo Administrativo  

Nº 078/2021 

V – Tipo de Licitação: 

Menor Preço  

 VI – Forma de Fornecimento:  

  Parcelado  

VII – Critério de julgamento: 

Menor preço por ITEM 

VIII – Objeto: 

 

FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO 

MEDICINAL, CILINDRO, REGULADOR COM FLUXOMENTRO E UMIDIFICADOR, PARA 

ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I 

DO EDITAL. 

IX – Local e data para o Recebimento das Propostas, documentos relativos à habilitação e 

Início da abertura dos envelopes: 

Data: 28/04/2021 

Horário: 09:00hs  

Local: Praça Dois Poderes, n° 06 – Centro – Itapitanga – Bahia. 

X. Dotação orçamentária:  

Não exigível nessa fase do certame, face ao disposto no parágrafo 2º do art. 6º do Decreto 

Municipal nº 1.506/2017. 

XI. Prazo de Vigência da Ata de Registro 

de Preços: 

12 (doze) meses 

XII – Capital Mínimo ou Patrimônio Líquido 

Mínimo: 

 

XIII. Local, horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital: 

 

As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação 

serão prestados pelo Pregoeiro diariamente, das 08:00 às 13:00,  na sede da Prefeitura Municipal, no 

Setor de Licitações, na Praça Dois Poderes, n° 06 – Centro – Itapitanga – Bahia, CEP 45.645-000.  

Pregoeiro Responsável: 

 

Clebson Santos Moreira - Pregoeiro Oficial – Portaria 02, de 04/01/2021, publicada no Diário 

Oficial do Município de Itapitanga – BA. 
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XIV – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

14.1. Poderão participar deste Pregão, PESSOAS JURÍDICAS que atenderem a todas as exigências deste 

Edital e seus anexos.  
 

14.2. Não será admitida nesta licitação a participação de:  

  

a) empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou tenham sido 

declaradas inidôneas para licitar ou contratar no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

e nas respectivas entidades da administração indireta, ou tenham sido suspensas de participar de licitação 

e impedidas de contratar com o Município de Itapitanga; 

b) empresas reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 

c) pessoas jurídicas das quais participem, seja a que título for, dirigentes ou servidores do Município de 

Itapitanga. 

d) empresas declaradas inidôneas para contratar com o poder público. 
 

XV – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 

 

15.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, às disposições das Leis nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002 e nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações. 

Conforme especificações e condições constantes do Termo de Referência - Anexo I – Especificações, e 

Decreto Municipal nº 1.506 de 04 de Janeiro de 2017, que dispõe sobre a implantação e regulamentação 

do Sistema de Registro de Preço na Administração Publica Municipal.  
 

XVI – CREDENCIAMENTO 

 

16.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um representante 

que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, 

venha a responder por sua representada, devendo, ainda no ato de entrega dos envelopes, identificar-se 

exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente. 
 

16.2. O credenciamento far-se-á mediante a apresentação de credencial (preferencialmente conforme 

modelo do Anexo V), atribuindo-lhe poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, devidamente assinada pelo sócio 

administrador da empresa, juntamente com o contrato social da empresa apresentado em original, cópia 

autenticada ou cópia simples acompanhada do original. 
 

16.2.1. O contrato social que sofreu alterações deve ser apresentado devidamente acompanhado da última 

alteração. Caso a última alteração apresentada esteja com o contrato social consolidado, fica dispensada a 

apresentação do contrato original. 
 

16.2.2. Embora recomendável, não é obrigatório o reconhecimento de firma na credencial, contudo, a 

assinatura aposta neste documento será confrontada com a assinatura do sócio outorgante apresentada no 

contrato social. Em caso de dúvidas, o Pregoeiro poderá suspender a sessão para realização de diligência 

ou solicitar na própria sessão outro documento em original que contenha a assinatura do outorgante, de 

modo a confirmar a autenticidade da assinatura. Caso não se confirme a autenticidade, o representante 

legal não será credenciado e os documentos serão encaminhados à procuradoria do município, em 

processo administrativo apartado, para apuração das responsabilidades. 
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16.2.3. Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente deverá apresentar documento de 

identidade com foto, o respectivo Estatuto ou Contrato Social em original, cópia autenticada ou cópia 

simples acompanhada do original, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
 

16.3. Durante a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar ao pregoeiro a DECLARAÇÃO 

DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO, separada 

de qualquer dos envelopes exigidos nos itens XVII e XVIII abaixo, dando ciência de que cumpre os 

requisitos de habilitação para o presente certame licitatório, conforme modelo (Anexo VI). 
 

16.4. Ainda durante o credenciamento dos licitantes, as empresas que se apresentarem com ME 
(Micro Empresa) ou EPP (Empresa de Pequeno Porte) devem comprovar o referido enquadramento, 
apresentando, em separado de qualquer envelope, os seguintes documentos: 

 

a) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de que a mesma se enquadra nos 

Termos da Lei 123/06 na condição de Micro Empresa ou de Empresa de Pequeno Porte e 

de que não lhe recai nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do Artigo 3º 

da Lei Complementar nº 123/06, conforme modelo constante do ANEXO VII; 

16.5. Quando, por equívoco, a licitante não apresentar qualquer das declarações mencionadas nos subitens 

16.3 e 16.4 ‘a’, a omissão poderá ser sanada junto à Pregoeiro, desde que a empresa tenha credenciado 

representante para participar da sessão com amplos poderes de representação, por meio de declaração 

escrita de próprio punho ou declaração oral reduzida a termo na ata da sessão, precluindo o direito de 

fazê-lo caso não haja representante credenciado ou omita-se novamente. 

 
16.6.  Recebidos os envelopes, não mais serão admitidos novos licitantes. 

  

16.7. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa 

licitante. 
 

XVII – PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE “A” 

 

17.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope pelo representante legal da empresa 

identificado como Proposta de Preços, endereçada ao Pregoeiro, desta forma: 

 

AO MUNICÍPIO DE ITAPITANGA  

A/C PREGOEIRO (A) 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021 

LICITANTE: ___________________________________ 

ENVELOPE “A” (PROPOSTA DE PREÇO)  

 

17.2. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa 

salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, preferencialmente com suas páginas numeradas 

sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante 

legal da licitante ou pelo procurador. 
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17.3. A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, rigorosamente de acordo 

com as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, não sendo admitidas propostas alternativas. 
 

17.4. Apresentar o preço por item, conforme especificações do Anexo II deste edital, expressos em R$ 

(reais), com apenas duas casas decimais após a vírgula. 
 

17.5. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando-se a 

condição de pagamento conforme Termo de Referência não devendo por isso, computar qualquer custo 

financeiro para o período de processamento das faturas. 

 

17.6. A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas 

necessárias para o objeto desta licitação, tais como: impostos, tributos, encargos e contribuições sociais, 

fiscais, para fiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, 

rigorosamente às especificações do objeto licitado. 

 

17.7. O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, a 

contar da data da apresentação da proposta. 

 

17.7.1. A não indicação de prazo de validade na proposta de preços, fica condicionado que a empresa 

aceitou o prazo estipulado acima. 

 

17.8. Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta. 

 

XVIII – HABILITAÇÃO – ENVELOPE B 

 

18.1. As licitantes deverão incluir no Envelope B – HABILITAÇÃO, a seguinte documentação abaixo 

que poderá ser apresentada em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original para 

ser autenticada pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio, em envelope lacrado, identificado da seguinte 

forma: 

 

AO MUNICÍPIO DE ITAPITANGA  

A/C PREGOEIRO (A) 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021 

LICITANTE: ___________________________________ 

ENVELOPE “B” (DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO)  

 

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

 

18.2.1. A Habilitação Jurídica que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

 

a) em se tratando de empresa individual, o registro comercial, com carimbo do registro e com objeto 

compatível com a licitação; 

b) em se tratando de sociedades comerciais, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado, com carimbo do registro e com objeto compatível com a licitação; 

c) no caso de sociedades por ações, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, com carimbo do registro e com objeto compatível com a licitação, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores, com carimbo do registro e autenticação; 
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d) no caso de sociedades civis, a inscrição do ato constitutivo, com a prova de diretoria em exercício, 

autenticado, com carimbo do registro e com objeto compatível com a licitação; 

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

e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 

assim o exigir. 

f) cédula de identidade do representante legal (sócio-administrador). 

 

18.2.2.  Em todos os casos o objeto social deverá ser compatível com as atividades a serem exercidas no 

objeto desta licitação. 

 

a) As empresas devem apresentar, juntamente com a documentação acima descrita, a 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUCEB - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA, 

com prazo de emissão não superior a 30 dias da data de abertura do certame.  

 

b) A falta da certidão mencionada não constitui motivo de inabilitação da empresa licitante, 

podendo o Pregoeiro estipular prazo para apresentação da mesma com o objetivo de atestar a 

situação jurídica da empresa.  
 

18.2.3. A Regularidade Fiscal e Trabalhista que será comprovada mediante a apresentação dos 

seguintes documentos: 

 

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

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao 

domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através de certidão emitida pela 

Secretaria da Fazenda do Governo do Estado; 

d)  Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante;  

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de certidão expedida pela 

Secretaria da Receita Federal e certidão da dívida ativa da União emitida pela Procuradoria 

da Fazenda Nacional (CERTIDÃO CONJUNTA); 

f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da 

Certidão Negativa de Débitos/CND. 

g)  Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF. 

h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 

18.2.4. A Qualificação Técnica que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 

documentos: 

 

a) Autorização de Funcionamento (AFE) expedido pela Agencia Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA, para fabricação/envase de gases medicinais. E sendo distribuidora de 

gases medicinais, a empresa deverá apresentar a AFE pertinente á empresa 

fabricante/envasadora; 
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b) Licença de Funcionamento (LF) expedido pelo órgão da Vigilância Sanitária Estadual ou 

Municipal da sede da licitante;  

c) Atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprovando ter fornecido os produtos em características, quantidade e prazo similares 

ao da presente licitação. 

 

a) O atestado deverá conter nome, endereço e o telefone do atestador, ou qualquer outro 

meio com o qual a CONTRATANTE possa valer-se para manter contato. Deverá constar 

OBRIGATORIAMENTE: a discriminação dos produtos fornecidos, quantitativos, 

período do fornecimento e se os mesmos foram realizados a contento, obedecendo aos 

prazos de entrega. 

 

18.2.5. A Qualificação Econômico-Financeira que será comprovada mediante a apresentação dos 

seguintes documentos: 

 
a) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pela sede da licitante dentro da 

validade. 

18.2.6. Documentação Complementar: 

 
a) Declaração do cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição 

Federal, através da apresentação de declaração que comprove a inexistência de menor no 

quadro da empresa conforme o modelo do Anexo VIII. 

b) Declaração de que não foi declarada inidônea para licitar por nenhum órgão Federal, 

Estadual ou Municipal, conforme modelo do Anexo IX deste edital; 

18.3.  Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, apresentada em 

língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma 

oficial do Brasil por tradutor juramentado. 

 
18.4.  Para as certidões apresentadas sem data de validade, será considerado o prazo de 30(trinta) dias a 

contar da data de sua expedição. 

 
18.5.  Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

 

a) As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento diferenciado e 

favorecido previsto na Lei Complementar 123/2006 e suas alterações, deverão apresentar 

toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 

esta apresente alguma restrição; 

 

b) Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 

que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a 

critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
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parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, 

de certidão negativa; 

 

c) A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 

8.666/93, especialmente a definida no art. 81.  

 

XIX – JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS 

 

19.1. Critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM. 

 

19.2. A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão pública do pregão, com a divulgação das 

propostas de preços recebidas e em consonância com as especificações e condições detalhadas pelo edital; 

 

19.3. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital; 

 

19.4. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando o seu 

preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita devendo a Pregoeiro negociar, 

visando obter preço melhor. 

 

19.5. Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita de menor 

preço e o valor estimado para a contratação. 

  

19.6. Após a classificação das propostas, o Pregoeiro fará a divulgação, convocando os proponentes para 

apresentarem lances verbais, a começar do autor da proposta selecionada de maior preço e seguido dos 

demais, de forma sucessiva e distinta em ordem decrescente. 

 

19.7. O Pregoeiro selecionará a proposta de menor preço e aquelas que tenham apresentado valores 

sucessivos e superiores em até 10 % (dez por cento), relativamente à de menor preço, ou na 

impossibilidade de obterem-se pelo menos 03 (três) propostas nestas condições, serão selecionadas as 

melhores propostas subsequentes à de menor preço, quaisquer que sejam os preços oferecidos, até o 

máximo de 03 (três), para participarem da sessão pública de lances verbais. 

 

19.8. Apenas para efeito de registro, serão admitidos lances verbais cujos valores se situem acima do 

menor valor anteriormente registrado.  

  

19.9. O Pregoeiro poderá estabelecer, na fase de lances, um degrau mínimo para ser ofertado pelas 

licitantes, podendo ser retirado a qualquer tempo, para, desta forma, possibilitar a manutenção das disputas 

e obtenção da proposta mais vantajosa.  

 

19.10. Em caso de empate, será assegurado, nos termos da Lei Complementar nº. 123/2006 e suas 

alterações, a preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias 

do regime diferenciado e favorecido, nos termos que se seguem:  

 

19.10.1. Entende-se por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.  
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19.10.2. Nesta hipótese, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 

adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

 

19.10.3. O direito a ofertar proposta de preço inferior somente será deferido às licitantes que estejam 

presentes à sessão e deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos 

lances, sob pena de preclusão.  

 

19.11. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão da 

licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito 

de ordenação das propostas. 

 

19.12.  Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro examinará a 

aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao(s) item(ns) e valor(es), decidindo motivadamente 

a respeito. 

 

19.12.1. Serão desclassificadas as propostas que: 

   

a) não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste edital ou contenham previsão de sinal ou 

qualquer outra forma de antecipação de pagamento; 

b) apresentem valores manifestamente excessivos ou manifestamente inexequíveis; 

c) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o julgamento. 

 

19.13. Sendo aceitável a(s) proposta(s) de menor (es) preço(s), será aberto o envelope contendo a 

documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, com a confirmação das suas condições de 

habilitação 

 

19.14. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a proponente vencedora, 

com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Superior. 

 

19.15. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 

examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, 

na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, 

sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ele adjudicado o objeto do certame. 

 

19.16. A(s) licitante(s) declarada(s) vencedora (es) deverá(ão) apresentar ao Pregoeiro, no prazo 

máximo de 2( (dois) dias úteis após o encerramento deste Pregão, nova proposta escrita 

acompanhada de novos preços. 
 

19.17. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, 

ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e licitantes presentes; 

 

19.18. Não será motivo de desclassificação simples omissões irrelevantes para o entendimento da proposta, 

que não causem  prejuízo à Administração ou lesem direitos das demais licitantes. 

 

XX – DAS IMPUGNAÇÕES 
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20.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade deste Edital, 

devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de 

habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis. 

 

20.2.  Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a Administração a licitante que não o 

fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de propostas e habilitação, hipótese em 

que tal comunicação não terá efeito de recurso.  

 

20.3. O instrumento impugnatório deverá ser protocolado na sede da Prefeitura Municipal, sendo que 

não será aceito o envio do mesmo via e-mail. 
 

20.4.  A impugnação feita tempestivamente pela licitante não o impedirá de participar do processo 

licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

 

20.5. Acolhida à petição impugnando o ato convocatório será designada nova data para a realização do 

certame. 

 

XXI – DOS RECURSOS  

 

21.1. Declarado a licitante vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 

intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias 

úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 

apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 

recorrente. 

 

21.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante para recorrer da decisão do Pregoeiro 

importará em decadência do direito de recurso e consequentemente à adjudicação do objeto da licitação à 

licitante vencedora. 

 

21.3. A autoridade superior do Município promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para 

decidir o recurso. 

 

21.4. Quando mantida a decisão, será realizado pelo Pregoeiro, no prazo de até 03 (três) dias úteis, a 

instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior.  

 

21.5. O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo. 

 

21.6. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

XXII – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

22.1. Após declarado o licitante vencedor e decididos os recursos, se houver, a autoridade superior 

analisará todo o processo administrativo, procedendo à homologação do mesmo, desde que confirmada 

a legalidade dos atos nele praticados. 
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22.2. Ocorrendo à manifestação da interposição de recurso e decididos os recursos eventualmente 

interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade superior adjudicará o 

objeto licitado ao licitante vencedor, homologando, em seguida, o procedimento licitatório. 

 

22.3. A homologação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação. 
 

XXIII - DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

23.1. O Sistema de Registro de Preços –SRP - é um conjunto de procedimentos legais para o registro 

formal de preço relativos á prestação, aquisição e locação de bens, para contratações futuras, realizada por 

meio de uma única licitação, nas modalidades de concorrência ou pregão, em que as empresas 

disponibilizam os bens e serviços a preços e prazos registrados em ata especifica para que seja realizada a 

aquisição do bem e/ou a contratação à conveniência dos órgãos e entidades que integram a respectiva ata 

do Sistema. 

 

23.2. O registro formalizado na ata a ser firmada entre o pregoeiro e as empresas que apresentarem as 

propostas classificadas em primeiro lugar no presente certame, terá validade até 12 (doze) meses, a partir 

da data de sua assinatura, considerando a disciplina do art.11º, do Decreto Municipal nº 1.506/2017. 

 

23.3. Durante o prazo de validade do Registro de Preços, a Secretaria Municipal não ficará obrigada a 

adquirir todos os itens deste pregão, exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo realizar 

licitações ou proceder a outras formas de aquisição quando julgar conveniente, desde que obedecida à 

legislação pertinente às licitações, ficando assegurado ao beneficiário do Registro à preferência em 

igualdade de condições. 

 

23.4. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do 

Registro de Preços quando o Pregoeiro optar pela aquisição por meio legalmente permitido e o preço 

cotado neste for igual ao registrado. 

 

23.5. O gerenciador da Ata de Registro de Preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a 

finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata, sendo que serão considerados 

compatíveis com os de mercado, os preços registrados que forem iguais ou inferiores a média daqueles 

apurados pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio.    

 

23.6. Caso seja constatado, que o preço registrado na ata seja superior à média dos preços de mercado, o 

gerenciador solicitará ao fornecedor, redução do preço registrado, de forma a adequá-los aos níveis 

definidos no subitem anterior. 

 

23.7. Caso o fornecedor não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido, e o 

gerenciador da ata deverá convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.   

 

23.8. Em hipótese de não haver êxito nas negociações de que trata nos subitens anteriores, o gerenciador 

procederá à revogação da ata, promovendo a compra por outros meios licitatórios.  

 

XXIV - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 



 

 

 

 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA 

 

Praça Dois Poderes, 06 – Centro – 45645-000 – Itapitanga – Bahia                

CNPJ N.º 14.147.482/0001-11 – Fone/Fax: 73 3246-2445 

Pregão Presencial Registro de Preços nº 009/2021 – FL. 12 

 

24.1. Depois de homologado o resultado desta licitação, o Município de Itapitanga, através do Pregoeiro, 

respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará o(s) 

interessado(s) para a assinatura da Ata de Registro de Preços. 

 
24.2. Após a assinatura da Ata de Registro de Preços, a contratação com o(s) fornecedor(es) registrado(s) 

será formalizada pelo órgão interessado, por meio de Contrato, conforme disposto no art. 62, da Lei nº 

8.666/93. 

 
24.3. As convocações para assinatura da Ata de Registro de Preços de que tratam os itens anteriores 

deverão ser atendidas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da comunicação 

formal, podendo ser prorrogado, em conformidade com o disposto no § 1º, do artigo 64, da Lei federal nº 

8.666/93.  

 
24.4. A Ata de Registro de Preço terá vigência pelo prazo até 12 (doze) meses, contados da data de 

assinatura da respectiva ata, a partir da data de sua assinatura, considerando a disciplina do art. 11 do 

Decreto Municipal nº 1.506/2017, permitindo sua prorrogação legal.   

 

XXV - DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

25.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no artigo 65 

da Lei n.º 8.666, de 1993. 

25.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 

mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador 

promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 

 

25.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 

praticado no mercado o órgão gerenciador deverá: 

 

25.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado 

pelo mercado; 

 

25.3.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 

 

25.3.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

 

25.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 

requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

 

25.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de 

fornecimento; e 

 

25.4.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

 

25.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de 

Registro, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
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25.6. 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 

 

XXVI – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

26.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito: 

  

26.1.1.Pelo Órgão Gerenciador, mediante comunicação da unidade requisitante, quando: 

 

26.1.1.1. A(s) detentora(s) não cumprir(em) as obrigações dela constantes; 

 

26.1.1.2.A(s) detentora(s) não cumprir(em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a unidade 

requisitante não aceitar sua(s) justificativa(s); 

 

26.1.1.3.A(s) detentora(s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste instrumento 

de Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas no Art. 78, Inc.I a XII, ou XVII, da Lei Federal 

8.666/93, com as respectivas alterações posteriores; 

 

26.1.1.4.Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste instrumento 

de registro; 

26.1.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

 

26.1.1.6.Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração. 

 

26.1.2.Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar 

impossibilitada(s) de cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas 

no Art. 78, incisos XIV e XVI, da lei Federal nº 8.666/93 com as respectivas alterações posteriores. 

  

26.2. A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser dirigida ao 

Órgão Gerenciador, facultada a ele a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do 

pedido. 

 

26.3. Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora será 

comunicada com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao processo que tiver dado origem ao 

Registro de Preços. 

 

26.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial do Município e Jornal de grande circulação, considerando-se 

cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 

 

26.5. Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente ao Órgão Gerenciador , 

qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para 

recebimento de correspondência e outros documentos.  

 

XXVII – DA CONTRATAÇÃO 
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27.1.  As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre o município e a licitante vencedora, 

serão formalizadas através de Contrato, observando-se as condições estabelecidas neste Edital, seus 

Anexos, na legislação vigente e na proposta da licitante vencedora. 

 

27.2. O setor responsável convocará formalmente a licitante vencedora para assinar o Contrato, que deverá 

comparecer dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da 

convocação. 

 

27.3. O Pregoeiro poderá, quando a convocada não assinar o Contrato no prazo e condições estabelecidas 

neste Edital, examinar as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes na ordem de classificação e, 

assim sucessivamente, até a apuração de uma licitante que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante 

declarada vencedora. 

 

27.4. O contrato vigerá da data de assinatura até 31 de dezembro do ano em que for assinado o contrato, ou 

com a entrega total dos produtos, o que ocorrer primeiro.  

 

27.5. As microempresas e empresas de pequeno porte beneficiário do regime diferenciado e favorecido das 

Leis Complementares nº 123/2006 e suas alterações, que se sagrarem vencedoras do certame e que 

contenham alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo 

de 5(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente for declarada 

vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa.  

 

27.6.1. A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, definida no art. 86, sendo 

facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, assegurando-se 

às microempresas e empresas de pequeno porte em situação de empate o exercício do direito de 

preferência. 

 

27.6.2. Na hipótese da não contratação das microempresas e empresas de pequeno porte, o objeto licitado 

será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 

27.6.3. Como condição para celebração do contrato, a licitante vencedora deverá manter todas as condições 

de habilitação. 

 

27.7. Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por: 

 

a) Sócio que detenha poderes de administração, apresentando o contrato social e sua alteração, ou; 

 

b) Procurador com poderes específicos para assinar o contrato. 

 

27.8. O contrato a ser firmado obedecerá à minuta constante no Anexo III deste Edital. 

 

27.9. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de 

até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
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27.10. A contratada deverá manter todas as condições de habilitação durante a vigência do contrato. 

 

XXVIII - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

28.1. O pagamento à contratada será efetuado mensalmente, de acordo os valores apurados no mês, em até 

30 dias após o recebimento, mediante a apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo 

departamento responsável. 

 

28.2. A Contratada deverá encaminhar junto à Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de Fornecimento, 

devidamente assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos 

quantitativos efetivamente fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o 

pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas. 

 

28.3. Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no todo ou em 

parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias à sua 

correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente 

regularizada. 

 

28.4. Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em 

aprovação definitiva dos produtos entregues total ou parcial. 

 

28.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de 

inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da 

Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 

 

28.6. A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhista. 

 

28.7. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a 

fluir após a sua reapresentação.  

 

XXIX – REAJUSTAMENTO/REVISAO  

 

29.1. Os Preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. 

 

29.2. Permitir-se-á revisão para promoção do equilíbrio financeiro com base no Art. 65, II, d – Lei 

8.666/93. 

 

29.3. No caso de solicitação de revisão de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá demonstrar de 

forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo preço. Na análise da solicitação, 

dentre outros critérios, o Órgão Gerenciador adotará, além de ampla pesquisa de preços em empresas de 

reconhecido porte mercantil, índices setoriais adotados pelo Governo Federal. 

 

XXX– DA FISCALIZAÇÃO E DA ENTREGA DO OBJETO 

 

30.1. A forma de fornecimento será parcelada, através das autorizações de fornecimento emitidas pela 

Secretaria de Saúde, para ser entregue no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas; 
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30.2. O fornecimento será acompanhado, fiscalizado e atestado por servidor designado pela Secretaria, 

observando-se o exato cumprimento de todas as cláusulas e condições decorrentes deste instrumento, 

anotando, inclusive, em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do mesmo, 

determinando o que for necessário à regularização das falhas observadas como prevê o Artigo 67, da Lei 

8.666/93.  

 

XXXI – DAS SANÇÕES 

 

31.1. A recusa sem justificativa aceita pela Administração em assinar o Contrato dentro do prazo 

estabelecido pelo Contratante caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas e a empresa 

será considerada inadimplente, sujeita a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do serviço a ser 

contratado e suspensão do direito de licitar e contratar com o município, pelo prazo de 02 (dois) anos. 

 

31.2. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, às multas e 

penalidades descritas da Minuta do Contrato, Anexo IV, deste edital; 

 

XXXII – DA RESCISÃO 

 

32.1. A inexecução deste contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais previstas nas 

Leis nº 8666/93 e 10.520/02. 

 

32.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas nos 

incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93. 

 

32.3. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe ao 

Contratado direito a qualquer indenização. 

 

XXXIII - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO 

 

33.1. A Administração, observadas razões de conveniência e oportunidade, devidamente justificadas, 

poderá revogar a qualquer momento o presente procedimento, ou declarar a sua nulidade por motivo de 

ilegalidade, mediante despacho fundamentado. 

  

33.2.  A anulação do procedimento licitatório induz à do instrumento contratual. 

  
33.3. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação ou revogação do 

procedimento licitatório. 

 

XXXIV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

34.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o Pregoeiro, se 

necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo 

inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 

propostas.  

 



 

 

 

 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA 

 

Praça Dois Poderes, 06 – Centro – 45645-000 – Itapitanga – Bahia                

CNPJ N.º 14.147.482/0001-11 – Fone/Fax: 73 3246-2445 

Pregão Presencial Registro de Preços nº 009/2021 – FL. 17 

 

34.2. No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou indenização, 

poderá ser adiada a data da abertura desta licitação; 

 

34.3. Os encargos de natureza tributária, social e parafiscal são de exclusiva responsabilidade da empresa a 

ser contratada.  

 

34.4. É facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não 

implique em inclusão de documento ou informação que deveria constar, originariamente, da proposta. 

 

34.5. A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e 

regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições 

deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação.  

 

34.6. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da 

documentação e proposta, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão 

da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão e que não comprometam a lisura do 

procedimento ou contrariem a legislação pertinente. 

 

34.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança 

da contratação. 

 

34.8. Fica entendido que o Edital – PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 

009/2021 e seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer informação contida em um 

documento e omitida no outro, será considerada. 

 
34.9. O Pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o 

registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos. 

 

34.10. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação. 

 

34.11. No ato da aquisição do Edital o adquirente deverá observar se o seu exemplar está devidamente 

completo e acompanhado dos seguintes anexos: 

 

a) Anexo I -Termo de Referencia/Especificações dos produtos. 

b) Anexo II- Proposta de Preços; 

c) Anexo III – Modelo da Ata de Registro de Preço 

d) Anexo IV- Minuta do Contrato; 

e) Anexo V - Modelo de Credencial; 

f) Anexo VI- Declaração de Conhecimento e Atendimento as Condições de Habilitação; 

g) Anexo VIII - Declaração da Inexistência de Menor no Quadro da Empresa. 

h) Anexo VIII - Declaração de Enquadramento com Micro Empresa ou Empresa de Pequeno 

Porte 

i) Anexo IX - Modelo de declaração de idoneidade. 
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34.12. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o foro da Comarca de 

Coaraci, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

34.13. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em vigor, em 

especial as Leis Federais nº 10.520/2002 e, subsidiariamente a nº 8.666/93. 

 

 

Itapitanga - BA, 09 de abril de 2021. 

 

 

 

Clebson Santos Moreira 

Pregoeiro Oficial – Portaria 02 de 04/01/2021 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA  

  

                 O presente termo de referência, tem como objeto o processo de registro de preços, para 

fornecimento de OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROFLUXOMETRO E UMIDIFICADOR, 

destinado para atender a Secretaria de Saúde. 
 

1. Justificativa: 

 

O Sistema de Registro de Preço encontra previsão legal no Art. 15, Inciso II da Lei nº 

8.666/93, e no Art. 11 da Lei nº 10.520/2002. A contratação de empresa para fornecimento dos 

produtos, deve-se à necessidade de suprir o consumo para uso ambulatorial no Hospital Municipal 

Maria Eloy Bitencourt, atendimento de urgência e emergência do município, e para pacientes 

acamados com indicação médica, que no momento de pandemia que estamos vivendo, aumentou 

significativamente. Os quantitativos dos produtos foram levantados pela administração do Hospital, 

a qual será responsável pelo controle do consumo. Salientamos ainda, que a falta desse produto 

pode prejudicar o atendimento bem como por em riso a vida de pacientes. 

 

2. Valor Estimado: 

 

Mapa Comparativo de Preço Anexo ao processo administrativo. 

 

3. Fornecimento e local de entrega:   

 

                    Os produtos serão solicitados parceladamente, após ordem de fornecimento emitida por 

servidor designado, e entregues no Hospital Municipal Maria Eloy Bitencourt, localizado no Centro 

Jardim Social, S/nº, Centro, Itapitanga. 

 

4. Especificação / Detalhamento: 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QTDE  V. UNIT  V.TOTAL 

01 Oxigênio Medicinal WM. MT³ 900   

02 Oxigênio Medicinal G. MT³ 500   

03 Cilindro para oxigênio medicinal, 

capacidade de 1m³. 

Und 60   

04 Regulador para cilindro de oxogênio 

medicinal com fluxometro. 

Und 20   

05 Umidificador para oxigênio medicinal, 

em embalagem contendo 25ml, frasco 

translucido com indicação de nível 

mínimo e máximo.   

Und 30   

 

5. Outras Informações: 

 

5.1 Condições de entrega e critérios de aceitação do objeto. 



 

 

 

 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA 

 

Praça Dois Poderes, 06 – Centro – 45645-000 – Itapitanga – Bahia                

CNPJ N.º 14.147.482/0001-11 – Fone/Fax: 73 3246-2445 

Pregão Presencial Registro de Preços nº 009/2021 – FL. 20 

 

5.1.1 Os produtos serão solicitados conforme a necessidade da Secretaria de Saúde e deverão 

ser fornecidos em no máximo 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento de cada 

solicitação; 

5.1.2 A empresa vencedora deverá garantir pela qualidade dos produtos, obrigando-se a repor 

o que estiver em desacordo com o apresentado na proposta e responsabilizar-se-á por danos 

que porventura sejam causados pelo fornecimento de produto de má qualidade. 

 

5.2 Condições de pagamento: 

5.2.1 O pagamento será efetuado pelo município, através da emissão de Ordem Bancária em 

conta corrente indicada pela contratada, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento de 

cada parcela do produto entregue, mediante a apresentação da Nota Fiscal. 

 

5.2.2 A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as autorizações de 

fornecimento devidamente assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, 

para conferência dos quantitativos efetivamente fornecidos. Não será aceita a emissão de 

boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas; 

 

5.2.3 Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o 

pagamento passará a fluir após a sua reapresentação; 

 

5.2.4 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente 

com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das 

propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas 

emitidas com outros CNPJs. 

6. Obrigação da Contratada. 

6.1 Efetuar a entrega dos produtos dentro das especificações e/ou condições constantes neste 

Termo de Referência; 
 

6.2 Executar diretamente o Contrato, sem subcontratações ou transferência de 

responsabilidades; 
 

6.3 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante; 
 

6.4 Comunicar por escrito aos fiscais do contrato indicados pelo Contratante qualquer 

anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário. 
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6.5 Manter as condições de habilitação durante toda a vigência do contrato. 

 

7. Controle e fiscalização da execução do objeto. 

7.1 A empresa vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do 

Município, encarregada de acompanhar a entrega do produto prestando esclarecimento 

solicitado, atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as entregas e anexar a Nota 

Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um encarregado da Pasta. 

 

8.  Sanções administrativas. 

 

I - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na licitação, erros ou 

atraso na execução do contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administração 

poderá, a seu critério, isolada ou cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar à 

adjudicatária/contratada as seguintes penalidades: 

 

a) Advertência por escrito, nos casos de falta leve. 

 

b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na entrega dos materiais, até 

o limite de 10 (dez) dias corridos, calculado sobre o valor do Contrato, quando não 

comprovar motivo de força maior ou caso fortuito impeditivos do cumprimento da 

obrigação assumida dentro do prazo estabelecido, que venha a ser reconhecido pela 

Administração. A partir do 11º dia de atraso, será considerado descumprimento total da 

obrigação assumida.  

 

c) Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, em caso de 

descumprimento total das obrigações assumidas, salvo por motivo de força maior que 

venha a ser reconhecido pela Administração. 

 

d)  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 

município de Itapitanga, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos de falta grave, 

consideradas aquelas que causem prejuízo à Administração; 

 

e) Impedimento de licitar com a Administração Pública (declaração de inidoneidade) pelo 

período de até 5(cinco) anos, nos casos de falta gravíssima, especialmente se  a  

CONTRTADA falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar- se de modo 

inidôneo, cometer fraude fiscal ou qualquer ato ilícito. 

 

§ 1º As multas referidas serão descontadas no pagamento ou cobradas judicialmente. 

 

§ 2º As sanções previstas nas alíneas “b” e “c” poderão ser aplicadas cumulativamente 

com as sanções previstas nas alíneas “d”, e “e”  

 

§ 3º As multas poderão ser descontadas dos pagamentos por ventura ainda devida à 

ADJUDICATÁRIA ou recolhidas diretamente à conta corrente do município de, no 
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prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado a partir da data da notificação do ato de 

punição, ou, ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente, nos termos do artigo 86 da 

Lei nº 8.666/93. 

 

§ 4º As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias 

excepcionais, e as justificativas só serão aceitas quando formuladas por escrito, 

fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade municipal 

competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em 

que a ADJUDICATÁRIA tomar ciência. 

 

§ 5º No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e 

a ampla defesa. 

 

§ 6º Será considerado descumprimento total da obrigação assumida, o atraso superior a 

30(trinta) dias corridos na entrega da parcela dos produtos solicitados. 

 

9.  Demais informações pertinentes às características singulares do objeto. 

9.1 Os produtos no que couber, deverão seguir todos os padrões de segurança e 

qualidade conforme determinação da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária. 
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ANEXO II - FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021 

OBJETO: FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 

OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDRO, REGULADOR COM FLUXOMENTRO E 

UMIDIFICADOR, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME 

ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I DO EDITAL. 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ Nº. 

REPRESENTANTE LEGAL: 

 

TEL: (xx) 

 

FAX: (xx) 

 

E-mail 
 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QTDE  C.MARCA  V. UNIT  V.TOTAL 

01 Oxigênio Medicinal 

WM. 

MT³ 900    

02 Oxigênio Medicinal G. MT³ 500    

03 Cilindro para oxigênio 

medicinal, capacidade de 

1m³. 

Und 60    

04 Regulador para cilindro 

de oxogênio medicinal 

com fluxometro. 

Und 20    

05 Umidificador para 

oxigênio medicinal, em 

embalagem contendo 

25ml, frasco translucido 

com indicação de nível 

mínimo e máximo.   

Und 30    

 

 

Declaramos que os preços propostos compreendem todas as despesas necessárias para a entrega dos 

PRODUTOS. 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: 
 

Assinatura do Representante Legal 
 

 

 

 

 

 

CARIMBO DO CNPJ 
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ANEXO III - MODELO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Pelo presente instrumento, o município de Itapitanga-Ba, ÓRGÃO GERENCIADOR DESTE 

REGISTRO DE PREÇOS, localizada na Praça Dois Poderes nº. 06 - Centro, CEP 45.645-000, 

Departamento de Licitação, Itapitanga  - Bahia, neste ato representada pelo Pregoeiro Oficial, Sr. Clebson 

Santos Moreira, nos termos do artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, 

Decreto Municipal nº 1.506/2017 de 04 de Janeiro 2017 e as demais normas legais aplicáveis, de acordo 

com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL PARA 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, publicada no DOM 

nº..........do dia .................., e  Jornal ...., página ......., transcurso o prazo para interposição de recursos e a 

necessária homologação, a(s) empresa(s) abaixo citadas,  doravante denominada(s)  Fornecedor(es), 

firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, mediante as cláusulas e condições a seguir 

estabelecidas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a contratação de empresa para FUTURA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDRO, 

REGULADOR COM FLUXOMENTRO E UMIDIFICADOR, PARA ATENDIMENTO DA 

SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO ANEXO I DO EDITAL, para 

atendimentos do Hospital Municipal. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 

 

2.1. Os preços estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO PRESENCIAL PARA 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021, conforme tabela (s) abaixo: 

 

NOME DA EMPRESA : ......................................................... Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ/MF Nº........., localizada  no endereço,.......................................,telefone............, neste ato 

representada pelo Sr. ____________________, inscrito no CPF nº _______________, portador do RG nº 

____________, residente e domiciliado ............. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTDE 
PREÇO 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

001  
  

  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 
3.1. Os beneficiários desta Ata deverão solicitar ao órgão gerenciador da mesma, por meio do Pregoeiro 

Oficial, nos termos do Decreto Municipal nº 1.506/2017 de 04/01/2017 e demais legislações vigentes, 

autorização para fornecimento dos produtos/materiais para serem atendidos, de acordo com o Edital de 

Licitação que faz parte integrante da presente Ata. 

 

3.2. A contratação decorrente desta Ata será formalizada por meio de Contrato, o qual deverá ser assinado 

e retirado pelo Fornecedor no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da comunicação. 
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3.3. Mediante a assinatura da Ata estará caracterizado o compromisso de entrega dos produtos, objeto 

deste Pregão. 

 

3.4. Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá o prazo fixado no edital para iniciar a 

realização do fornecimento.  

 

3.5. A forma de fornecimento será parcelada, obedecendo à solicitação do órgão gerenciador e, se for o 

caso, dos órgãos participantes do SRP, através de emissão da Autorização de Fornecimento.  

 

3.6. O local do fornecimento será descrito na Autorização de Fornecimento, sendo as entregas de total 

responsabilidade da CONTRATADA, de acordo com o edital do Pregão Presencial Registro de Preço 

n° 009/2021, Termo de Referência, Anexo I, com a proposta vencedora da licitação, bem como as 

cláusulas da presente Ata. 

 

3.7. O Município de Itapitanga não está obrigado a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe 

facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado 

ao beneficiário do Registro de Preços, preferência, em igualdade de condições. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

 

4.1. O pagamento à contratada será efetuado mensalmente, de acordo os valores apurados no mês, até 

o 30º dia do mês subseqüente do fornecimento, mediante a apresentação da(s) nota(s) fiscal(is) 

devidamente atestada(s) pelo departamento responsável. 

 

4.2. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de 

Fornecimento, devidamente assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para 

conferência dos quantitativos efetivamente fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos 

bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas. 

 

4.3. Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no todo ou 

em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias 

à sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, 

devidamente regularizada. 

 

4.4.  Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em 

aprovação definitiva dos produtos entregues total ou parcial. 

 

4.5.  A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número 

de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem 

como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 

 

4.6. A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e 

trabalhista válidas. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS 
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5.1. O prazo de validade deste Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da assinatura da ata. 

 

5.2.  A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, 

da Lei nº 8.666/93. 

 

5.2.1. 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 

promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 

 

5.2.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado 

no mercado, o órgão gerenciador deverá: 

 

a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no 

mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 

 

b) Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação, diante dos resultados 

de classificação apresentados na Ata do Pregão. 

 

5.2.3. Quando o preço de mercado torna-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, confirmado 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 à revogação da Ata de 

Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
 

6.1.A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito: 

  

6.1.1.Pelo Órgão Gerenciador, mediante comunicação da unidade requisitante, quando: 

 

6.1.1.1.A(s) detentora(s) não cumprir(em) as obrigações dela constantes; 

 

6.1.1.2. A(s) detentora(s) não cumprir (em) a Nota de Empenho/Contrato e a unidade requisitante não 

aceitar sua(s) justificativa(s); 

 

6.1.1.3.A(s) detentora(s) der(em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste instrumento 

de Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas no Art. 78, Inc.I a XII, ou XVII, da Lei Federal 

8.666/93, com as respectivas alterações posteriores; 

 

6.1.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste 

instrumento de registro; 
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6.1.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

 

6.1.1.6. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração. 

 

6.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar impossibilitada(s) 

de cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas no Art. 78, 

incisos XIV e XVI, da lei Federal nº 8.666/93 com as respectivas alterações posteriores. 

 

6.2.1. A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser dirigida a 

Comissão Permanente de Licitação, facultada a ele a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas 

as razões do pedido. 

 

6.3. Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora será 

comunicada por com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao processo que tiver dado origem ao 

Registro de Preços. 

 

6.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será 

feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se 

cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 

 

6.3.2. Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente à Comissão 

Permanente  de Licitação, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras 

julgáveis necessárias para recebimento de correspondência e outros documentos.  
 

CLÁUSULA SETIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

7.1. A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo 

extrato no Diário Oficial do Município. 
 

7.2. Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos 

atos administrativos relacionados ao PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 

Nº 009/2021 
 

7.3. Fica designado que a Administração ou gerenciamento da presente Ata caberá ao Pregoeiro 

Oficial do Município. 

 

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de Preço, em 

duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

 

Itapitanga -Bahia, ..... de ............... de 2021. 

 

Clebson Santos Moreira – Pregoeiro Oficial 

(Órgão Gerenciador) 

 

Fornecedor 

(Representante)
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ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº _____ / 2021 

 

 

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE 

XXXXXXXXXXXXXXXXXQUE 

ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO 

O MUNICÍPIO DE ITAPITANGA E DE 

OUTRO, A EMPRESA .................... 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDE ITAPITANGA, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrita no CNPJ sob nº. 11.353.036/0001-75, com sede no Centro Jardim Social, s/nº, Itapitanga, Estado da 

Bahia, neste ato representado pelo seu Prefeito o Sr. XXXXXXXXXXX, brasileiro, solteiro, portador da 

cédula de identidade n.º XXXXXXXX SSP-BA, C.P.F n.º XXXXXXXXXX, residente e domiciliado a 

XXXXXXXXX, n° XXXX - Centro, nesta cidade, aqui denominada CONTRATANTE, e a doravante 

aqui denominada CONTRATADA, a empresa ________________________________, inscrita no 

CNPJ  sob o nº _____________________, localizada / residente e domiciliada na 

_____________________________________________, neste ato representada por 

___________________________________, (_____________________), residente a 

__________________________________________________________, Portador da Cédula de 

Identidade N°.: ____________________ e CPF N°.: _____________________, resolvem celebrar o 

presente CONTRATO, disposto nas Leis 10.520/02, 8.666/93 e alterações posteriores, Decreto Municipal 

nº 1.506/2018 e demais legislações pertinentes, conforme o  PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO 

DE PREÇOS Nº 009/2021, mediante as seguintes Cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

 

Constitui objeto do presente Pregão a FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDRO, REGULADOR COM 

FLUXOMENTRO E UMIDIFICADOR, para atendimentos do Hospital Municipal, conforme 

especificações do Termo de Referência constantes no Anexo I – Especificações/Proposta de Preços, inclusos 

no SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA  

O contrato a ser celebrado entrará em vigor na data de sua assinatura e expirará em ___/___/2021, ou com o 

fornecimento total dos produtos/materiais, o que ocorrer primeiro. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

Os recursos financeiros para fazer face às despesas correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:  

 

UNIDADE 

GESTORA 

PROJETO/ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA FONTE 
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CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

I - O Valor Global do presente contrato é de R$ ..............(.....................). 

II - O pagamento à contratada será efetuado mensalmente, de acordo os valores apurados no mês, até o 30º 

dia do mês subseqüente do fornecimento, mediante a apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo 

departamento responsável. 

III - A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de Fornecimento, 

devidamente assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos 

quantitativos efetivamente fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o 

pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas. 

§ 1º Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no todo ou em 

parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias à sua 

correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente 

regularizada. 

§ 2º Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em 

aprovação definitiva da prestação de serviços total ou parcial. 

§ 3º A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de 

inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota 

de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 

§ 4º A Contratada a deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhistas. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO 

 

I - A forma de fornecimento será parcelada, obedecendo à solicitação do órgão gerenciador e, se for o caso, 

dos órgãos participantes do SRP, através de emissão da Autorização de Fornecimento.  

 

II - O local do fornecimento será descrito na Autorização de Fornecimento, sendo as entregas de total 

responsabilidade da CONTRATADA, de acordo com o edital do Pregão Presencial Registro de 

Preços n° 009/2021, Termo de Referência, Anexo I, com a proposta vencedora da licitação, bem como 

as cláusulas deste instrumento. 

 
III – O prazo máximo de entrega é de 05 (cinco) dias, em dias úteis a contar do recebimento de cada 

solicitação. Caso não corresponda à qualidade exigida no edital, o produto será recusado e deverá ser 

substituído imediatamente. Em caso de não substituição, estará caracterizado o descumprimento da 

obrigação assumida, cabendo à licitante vencedora as penalidades previstas neste Edital. 

 

§1º Todas as entregas devem vir acompanhadas da Nota Fiscal para verificação e atesto do servidor 

responsável pelo recebimento dos produtos fornecidos. 

 
§ 2º A critério das partes, poderá ser estabelecido um cronograma, estimando-se as quantidades e datas de 

entregas futuras dos produtos licitados. 

 

§ 3º O prazo de entrega, quando for o caso, somente poderá ser prorrogado em caso de força maior, 

devidamente comprovado pela empresa vencedora, por escrito, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data 

fixada para a entrega.  
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§ 4º A comprovação da força maior, a que alude o parágrafo anterior, não eximirá a empresa vencedora da 

obrigação de ressarcir as secretarias requisitantes do valor correspondente aos custos que vier a ter para 

suprir as necessidades administrativas de suas unidades, até o recebimento do produtos/materiais. 

 

§ 5º Correrá por conta da CONTRATADA, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 

previdenciários, e ainda todas as despesas que diretamente ou indiretamente incidirem na prestação dos 

serviços. 

 

§ 6º Em qualquer caso de recusa, a empresa vencedora terá o prazo de 24(vinte quatro) horas para 

providenciar a substituição correspondente, sob pena de incidir nas sanções administrativas previstas neste 

edital e de ressarcir á Secretaria requisitante os custos decorrentes do atraso, na forma do disposto neste 

instrumento convocatório. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES 

 
DA CONTRATADA: 

 

I - Constituem obrigações da Contratada: 

 
a) Efetuar o fornecimento dos produtos discriminados em cada Autorização de Fornecimento 

emitido pelo setor de compras, de forma integral e no prazo estipulado na cláusula anterior, 

obedecendo rigorosamente as especificações contidas em sua proposta comercial, inclusive 

quanto à marca;  

b) Executar diretamente o Contrato, sem subcontratações ou transferência de responsabilidades; 

c) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante; 

d) Comunicar por escrito aos fiscais do contrato indicados pelo Contratante qualquer 

anormalidade de caráter urgente que possam prejudicar o fornecimento regular dos materiais. 

e) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que fizerem 

necessários até o limite de 25% no valor inicial atualizado do contrato. 

f) Manter as condições de habilitação durante toda a vigência do contrato. 

 

§1º A empresa deve comunicar por escrito e com antecedência mínima de 2(dois) dias do 

prazo máximo para entrega dos produtos, a ocorrência de qualquer impedimento para 

cumprimento integral do pedido, detalhando claramente os motivos do inadimplemento. Do 

contrário, será formalmente advertida e, em caso, de reincidência poderá ser penalizada com 

multa e/ou com as demais sanções previstas neste instrumento, podendo resultar, inclusive 

em rescisão unilateral do contrato. 

 

§ 2º Excepcionalmente, será admitida entrega de produto com marca diversa da que foi 

apresentada na proposta de preços da empresa CONTRATADA, desde que seja de qualidade 

igual ou superior à marca inicialmente cotada e que o fato seja anteriormente comunicado ao 

fiscal do contrato por meio de documento formal, no qual apresente justificativa plausível, 

devidamente comprovada. 

 



 

 

 

 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA 

 

Praça Dois Poderes, 06 – Centro – 45645-000 – Itapitanga – Bahia                

CNPJ N.º 14.147.482/0001-11 – Fone/Fax: 73 3246-2445 

Pregão Presencial Registro de Preços nº 009/2021 – FL. 31 

 

§ 3º A avaliação da qualidade da marca que vier substituir a que foi inicialmente cotada pela 

CONTRATADA deverá ser realizada por servidor ou comissão designada para tal fim que 

emitirá relatório técnico de análise aprovando ou não a substituição mencionada no parágrafo 

anterior.  

 

DA CONTRATANTE: 

 

I - Constituem obrigações da Contratante: 

 

a) Efetuar, nos prazos indicados, os pagamentos devidos à Contratada; 

b) Notificar, por escrito, à Contratada, quando da aplicação de multas previstas neste 

contrato; 

c) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver na Imprensa Oficial no 

prazo estabelecido por Lei. 

 

d) Acompanhar e fiscalizar a execução do presente contrato, por meio do servidor 

designado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO 

 

Os preços contratados são fixos e irreajustáveis,  

 

§ 1º - Permitir-se-á revisão dos preços contratados para promoção do equilíbrio financeiro com base no Art. 

65, II, da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES 

 

Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas na licitação, erros ou atraso na execução do 

contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, a seu critério, isolada ou 

cumulativamente, garantida a prévia defesa, aplicar à adjudicatária/contratada as seguintes sanções: 

 

a) Advertência por escrito, nos casos de falta leve. 

 

b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, nos casos atraso na entrega do objeto, até o limite de 10 

(dez) dias corridos, calculado sobre o valor da parcela não entregue, quando não comprovar motivo de 

força maior ou caso fortuito impeditivos do cumprimento da obrigação assumida dentro do prazo 

estabelecido, que venha a ser reconhecido pela Administração. A partir do 11º dia de atraso, será 

considerado descumprimento total da obrigação assumida.  

 

c) Multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento 

total das obrigações assumidas, salvo por motivo de força maior que venha a ser reconhecido pela 

Administração. 

 

d)  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o município de 
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Itapitanga, por prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos de falta grave, consideradas aquelas que 

causem prejuízo à Administração; 

 

e) Impedimento de licitar com a Administração Pública (declaração de inidoneidade) pelo período de até 

5(cinco) anos, nos casos de falta gravíssima, especialmente se  a  CONTRATADA falhar ou fraudar a 

execução do contrato, comportar- se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal ou qualquer ato ilícito. 

 

§ 1º As multas referidas nesta cláusula serão descontadas no pagamento ou cobradas judicialmente. 

 

§ 2º As sanções previstas nas alíneas “a” e “f” poderão ser aplicadas cumulativamente com as sanções 

previstas nas alíneas “b”, e “c”  

 

§ 3º As multas poderão ser descontadas dos pagamentos por ventura ainda devida à ADJUDICATÁRIA ou 

recolhidas diretamente à conta corrente do município de, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a 

partir da data da notificação do ato de punição, ou, ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente, nos 

termos do artigo 86 da Lei nº 8.666/93. 

  

§ 4º As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais, e as 

justificativas só serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e 

comprováveis, a critério da autoridade municipal competente, desde que formuladas no prazo máximo de 

05 (cinco) dias úteis da data em que a ADJUDICATÁRIA tomar ciência. 

 

§ 5º No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa. 

 

§ 6º Será considerado descumprimento total da obrigação assumida, o atraso superior a 30 (trinta) dias 

corridos na entrega da parcela dos materiais  solicitados. 

 

§ 7º Após o 11º (décimo primeiro) dia de atraso para fornecimento do objeto contratado, a 

CONTRATANTE poderá optar por uma das seguintes alternativas: 

 

g) Promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo a 

CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisão; 

h) Exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período total 

de atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor. 

 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

 

A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as consequências contratuais, e as 

previstas na Lei nº. 8.666/93, e também, pelas normas que regem a Ata de Registro de Preço. 

 

§ 1º A Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas nos 

incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93. 

 

§ 2º Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos II a XI e XV do art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93, não 

cabe à CONTRATADA direito a qualquer indenização. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS E TRIBUTOS 
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Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o ônus dos encargos e tributos, incidentes sobre o 

fornecimento objeto do presente Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - COBRANÇA JUDICIAL 

 

As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este 

Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de 

créditos, sempre que possível. 

 

CLÁÚSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  
 

O fornecimento dos produtos/materiais será acompanhado, fiscalizado e atestado pelo servidor designado, 

observando-se o exato cumprimento de todas as cláusulas e condições decorrentes deste instrumento, 

anotando, inclusive, em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do mesmo, 

determinando o que for necessário à regularização das falhas observadas como prevê o Artigo 67, da Lei 

8.666/93.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

§ 1º A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato. 

 

§ 2º A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com 

as obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital. 

 

§ 3º O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em 

parte. 

 

§ 4º Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que compatíveis com 

os preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 

disposições do Direito Privado. 

 

§ 5º A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução 

do fornecimento do objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja 

culpa da CONTRATADA, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado à 

CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita da 

CONTRATANTE. 

 

§ 6º A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus ADITAMENTOS, 

no Diário Oficial do Município, conforme Lei Federal 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO 

 

As partes elegem o Foro da cidade de Coaraci, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. 
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E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme. 

 

Itapitanga, XX de XXXXXXXX de 2021. 

 

MUNICÍPIO DE ITAPITANGA 

Prefeito Municipal 

 (Contratante) 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(Contratada) 

 

Testemunhas: 

 

______________________________________ 

Nome: 

CPF.:   

                                          

______________________________________ 

Nome: 

CPF.:                                           
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ANEXO V - MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021 

 

 

 

 

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº. ........................, com sede na 

......................................, neste ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa- 

nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, 

nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(a) ....................................................., (nacionalidade, 

estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº. .............., expedido pela .........., 

devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, nº. ....., residente na rua 

..................................................., nº ........ como meu mandatário, a quem confiro amplos poderes para 

junto ao Órgão.............................. praticar todos os atos necessários, relativos ao procedimento licitatório 

na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021, 

conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar  

preços e demais condições, confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e 

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente dando tudo  como bom, 

firme e valioso.  

 

 

Município de ....................., ......... de ................................ de 2021. 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa ) 
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO 

ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021 

 

 

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto no Inciso 

VII do Art. 4º da Lei 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes 

das sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 7º do mesmo diploma. 

 

 

..........................._____de __________________ de  2021. 

 

 

 

 

 

______________________ 

RAZÃO SOCIAL 

CNPJ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

E ASSINATURA 

 

 

 

 

 

 

 

Obs. Esta declaração deverá ser entregue o Pregoeiro, após a o credenciamento e separadamente dos 

envelopes (Proposta de Preços e documentos de habilitação) exigidos nesta licitação. 
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE (MODELO) 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021  

 

Ao Município de Itapitanga  

 

Att. Sr. Pregoeiro: 

 

Ref: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021  

 

(NOME DA EMPRESA)_____________________________________________ CNPJ N° __________, 

(ENDEREÇO COMPLETO)____________________________________, declara, sob as penas da lei, sob 

as penas da lei, para fins do disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei 

Complementar nº 147/2014 que:  

 

a) se enquadra como MICROEMPRESA (ME)/EMPRESA DE PEQUENO PORTE(EPP): 

 

(      )  MICROEMPRESA (ME); 

 

(      ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE(EPP) 

 

b) a receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto incisos I (ME) e II (EPP) do art. 3º da Lei 

Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006;  

 

c) não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º, da mesma lei, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

 

..........................._____de __________________ de  2021. 

 

 

__________________________ 

Nome do Representante legal 
 

 

 

 

 

Obs. Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a o credenciamento e separadamente 

dos envelopes (Proposta de Preços e documentos de habilitação) exigidos nesta licitação. 
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ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021 

 

 

A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ/MF nº. 

__________________, com sede à _______________________________, representada pelo Senhor 

____________________________, portador do RG nº. ______________ e inscrito no CPF/MF nº. 

___________________,declara, sob as penas previstas em lei, que em suas instalações, não há realização 

de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por 

menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

 

 

 

..........................._____de __________________ de  2021. 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

(NOME E ASSINATURA DO RESPONSAVÉL ) 

 

 

 

 

 

 

OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada 

com o numero do CNPJ e constar no envelope “B” – Habilitação. 
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ANEXO IX - DECLARAÇÃODE IDONEIDADE (MODELO) 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021 

 

 

 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a 

modalidade de PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2021, instaurado 

por este município, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contrata com o Poder Público, em 

qualquer  de suas esferas. 

 

 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

XXXXXXX, em de de_______ 

 

 

 

 

________________________ 

Nome do Representante Legal 

 

 

 

OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada 

com o numero do CNPJ e constar no envelope “B” – Habilitação. 

 

 


