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Prefeitura Municipal de
Valença publica:
• Termo de Adjudicação Processo Administrativo Nº.
450-2021
Licitação Nº. 450-2021 Pregão Eletrônico Nº. 045-2021. (Vida
Biotecnologia Ltda.)
• Termo de Homologação Processo Administrativo Nº. 450-2021
Licitação Nº. 450-2021 Pregão Eletrônico Nº. 045-2021. (Vida
Biotecnologia Ltda.)
• Edital Pregão Eletrônico Nº 053/2021 - Objeto: Seleção de propostas
para aquisição de diversos materiais de consumo e contratação de
serviços para a Realização do Valença Ecosurf Festival, no Município de
Valença/BA, em atendimento ao convenio Convênio Ministério da
Cidadania/Prefeitura Municipal de Valença/BA-Plataforma +Brasil Nº
898343/2020, conforme especificações constantes neste edital e anexos.

Gestor - Jairo de Freitas Baptista / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Rua General Labatut, s/n
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Licitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
ESTADO DA BAHIA – BRASIL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 450-2021
LICITAÇÃO Nº. 450-2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 045-2021
TERMO DE A D J U D I C A Ç Ã O
Tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 045-2021, destinado a
contratação de aquisição de caixas de testes rápidos de Anticorpos SARS-CoV-2, através do
Sistema de Registro de Preços. Tendo transcorridas as fases de lances e de análise dos
documentos de habilitação e inexistência de intenção de recursos, conforme Ata da Sessão
Pública anexa ao processo e observados os preceitos do Decreto n.º 3.555 de 08/08/2000 e da Lei
Federal nº 10.520, de 17/07/2002; o Pregoeiro ADJUDICA o objeto da licitação à: Empresa:
VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob
o nº 11.308.834/0001-85; cujo preço final para o lote único foi conforme a seguir: LOTE 01 R$
47.200,00.
Valença– Ba; 23 de setembro de 2021.
Dierlei Santos de Souza
Pregoeiro - portaria nº123/2021
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 450-2021
LICITAÇÃO Nº. 450-2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 045-2021
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
BASEADO NA DECISÃO DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, DESIGNADOS PELA PORTARIA N.º 123/2021,
DE 02/09/2021, HOMOLOGO A PROPOSTA DA EMPRESA ABAIXO LISTADA PARA ATENDER AO OBJETO:
AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE TESTES RÁPIDOS DE ANTICORPOS SARS-COV-2, ATRAVÉS DO SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS, CUJO PREÇO FINAL SEGUE:
Lote EMPRESA
único

CNPJ

Valor Total

01

11.308.834/0001-85

R$ 47.200,00

VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA

Valença-BA, 24 de setembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
JAIRO DE FREITAS BAPTISTA
Prefeito
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EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2021
I. REGÊNCIA LEGAL
Lei federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/06, Lei Municipal nº 2.172 de
29/06/2011 (Lei Geral Municipal da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempresário Individual),
Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.507/2012, Decreto Federal nº 7.507/2012, Decreto Federal nº
7892/2013, Decreto Municipal nº 206, de 03/04/2009 (Pregão), Decreto Municipal nº 3.509, 08/04/2020 (Pregão
Eletrônico) e alterações pertinentes.
II. ÓRGÃO INTERESSADO/ ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA
Secretaria Municipal de Administração e outras relacionadas no Edital
III. MODALIDADE/FORMA/Nº DE ORDEM
IV. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2021
497/2021
V. TIPO DE LICITAÇÃO
VI. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Menor Preço
 Sim  Não
VII. NÚMERO DA LICITAÇÃO [LICITAÇÕES-E/BANCO DO BRASIL]
897712

VIII. MODO DE DISPUTA
IX. FORMA DE FORNECIMENTO
Aberto e Fechado
Único
X. RESERVA DE QUOTA ME/EPP
XI. EXCLUSIVA ME/EPP
Sim  Não
 SIM  NÃO
XII. CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Menor Preço por lote
XIII. OBJETO
Constitui-se objeto desta licitação a seleção de propostas para aquisição de diversos materiais de consumo e
contratação de serviços para a Realização do VALENÇA ECOSURF FESTIVAL, no Município de VALENÇA/BA, em
atendimento ao convenio CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADANIA/ PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA/BA
-PLATAFORMA +BRASIL Nº 898343/2020, conforme especificações constantes neste Edital e Anexos.
XIV. DATA LIMITE PARA O ENVIO DE PROPOSTAS E ABERTURA DAS PROPOSTAS
Data: 05/10/2021, Horário: 08:30 h. Endereço Eletrônico: www.licitacoes-e.com.br.
XV. LIMITE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS
XVI. INÍCIO DA DISPUTA
Data: 05/10/2021, Horário: 08:30h.
05/10/2021, Horário: 09:00 horas
XVII. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida
para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.
XVIII. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA
IX. VIGÊNCIA DO CONTRATO
12 (doze) meses
Conforme necessidade da Unidade, observado o art. 57 da Lei nº. 8.666/93
XX - 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 08h00min às 14h00min, no Departamento de Compras, Licitação e Gestão de
Contratos, vinculado à Secretaria Municipal da Fazenda, situado à Travessa General Labatut, s/nº - Centro 
Valença  Bahia, pelo Telefone: (075) 3641-8319 ou por e-mail licitacao@valenca.ba.gov.br
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AUTORIDADE COMPETENTE: Luis Frederico Barreto Rehem de Souza - Decreto nº 3.797/2021  Secretário Municipal
de Turismo
PREGOEIRO RESPONSÁVEL: Dierlei Santos de Souza.
ATO DE DESIGNAÇÃO: Portaria nº 123/2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2021
PREÂMBULO
O Município de Valença, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, através do Pregoeiro,
designado pela Portaria nº 028/2021, publicada no Diário Oficial do Município, torna público para
conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados neste Edital, fará realizar licitação na
modalidade Pregão Eletrônico, com julgamento pelo menor preço por lote, para aquisição de diversos
materiais de consumo e contratação de serviços para a Realização do VALENÇA ECOSURF FESTIVAL, no
Município de VALENÇA/BA, em atendimento ao convenio CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADANIA/
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA/BA -PLATAFORMA +BRASIL Nº 898343/2020, conforme
especificações constantes neste Edital e Anexos
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:
DIA: 05/10/2021
HORÁRIO: 09h00min
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br
O procedimento licitatório observará as disposições da Lei federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002,
Lei Complementar nº 123/06, Lei Municipal nº 2.172 de 29/06/2011 (Lei Geral Municipal da Microempresa,
Empresa de Pequeno Porte e Microempresário Individual), Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal
nº 7.507/2012, Decreto Municipal nº 206, de 03/04/2009 (Pregão), Decreto Municipal nº 3.509, 08/04/2020
(Pregão Eletrônico), e alterações pertinentes.
SEÇÃO I - DO OBJETO
1. A presente licitação tem como objeto a aquisição de diversos materiais de consumo e contratação de
serviços para a Realização do VALENÇA ECOSURF FESTIVAL, no Município de VALENÇA/BA, em
atendimento ao convenio CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADANIA/ PREFEITURA MUNICIPAL DE
VALENÇA/BA -PLATAFORMA +BRASIL Nº 898343/2020, conforme especificações constantes neste Edital e
Anexos
1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste Edital e
seus Anexos quanto às especificações do objeto.
1.3 Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Sistema Eletrônico de Licitações
do Banco do Brasil e as especificações técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo I, o licitante
deverá obedecer a este último.
SEÇÃO II - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ÓRGÃO: 02.15.00  Secretaria Municipal de Turismo
UNIDADE: 02.15.17  Secretaria Municipal de Turismo
PROJETO/ATIVIDADE: 2111  Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo
ELEMENTO DE DESPESA: 339039  Outros Serviços de Terceiros  Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSOS: 00/24
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SEÇÃO III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
1. Poderão participar deste Pregão os interessados, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto

desta licitação e que estiverem previamente credenciados no Sistema Eletrônico de Licitações do Banco do
Brasil, por meio do sítio www.licitacoes-e.com.br.
1.1.
Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do
sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições previstas neste edital e seus anexos e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos na  
 
1.2. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante
às sanções previstas neste edital e na lei aplicável.

1.3.
O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou
por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.
1.4.
Não poderão participar deste Pregão:
1.4.1. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão.
1.4.2. Empresas ou sociedades estrangeiras que não funcionem no país;
1.4.3. Empresas impedidas de licitar ou contratar com o Município (art. 7º da Lei nº 10.520/02) ou suspensas

temporariamente de participar de licitação ou impedidas de contratar com a Administração Pública (Art. 87, III,
da Lei nº 8.666/93);
1.4.4. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 72, § 8º, V da Lei nº
9.605/98;
1.4.5. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade;
1.4.6. Empresas em processo falimentar, em processo concordatário, em recuperação judicial ou
extrajudicial;
1.4.7. Empresas de que tenham proprietários, controladores ou diretores Vereadores (cfr. art. 54, II da
Constituição);
1.4.8. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92 (Lei de
Improbidade Administrativa).
1.4.9. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93.
1.4.10. Empresas que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
1.5. Não será admitida a participação de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP,
conforme Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário.
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Não será admitida a participação de instituições sem fins lucrativos se o exercício das atividades não
estiver estritamente atrelado ao atingimento das finalidades e objetivos estatutários da entidade, conforme
Acórdão nº 2847/2019-TCU-Plenário.

1.6.

Não poderá participar da licitação a empresa cujo sócio tenha vínculo de parentesco com servidor ou
agente político do Órgão Contratante (TCU - Acórdão 1019/2013- Plenário, TC 018.621/2009-7, relator
Ministro Benjamin Zymler, 24.4.2013).

1.7.

Só participarão da reabertura da sessão pública, os licitantes que informarem seus endereços
eletrônicos em campo próprio disponibilizado pelo sistema, após a fase de aceitação, caracterizando renúncia
a esta possibilidade a ausência de manifestação neste momento.

1.8.

1.9.

O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a exclusão do licitante.

1.10. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinal  !"

sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
1.10.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006,

estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, em sendo
esta a hipótese;
1.10.1.1.

nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno

#$%" "&##'
1.10.1.2.

nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas

"*#$%" "<=#"%##
não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.
1.10.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
1.10.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada

está em conformidade com as exigências editalícias;
1.10.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de

declarar ocorrências posteriores;
1.10.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
1.11. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções
previstas em lei e neste Edital.
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SEÇÃO IV - DO TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADOS
2. No caso de participação de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparados, será observado
o disposto na Lei Complementar nº 123/06, notadamente os seus arts. 42 a 49.

O enquadramento como microempresa  ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-á nas
condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei
Complementar nº 123/06.

2.1.

No caso de participação de sociedade cooperativa com receita bruta igual ou inferior a R$
4.800.000,00, em conformidade com as disposições do art. 34 da Lei nº 11.488/07 e do art. 3º, §4º, VI da Lei
Complementar nº 123/06, a sociedade cooperativa receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei
Complementar nº 123/06 às ME/EPP.

2.2.

O empresário individual enquadrado nos limites definidos pelo art. 3º da Lei Complementar nº 123/06
receberá o mesmo tratamento concedido pela Lei Complementar nº 123/06, às ME/EPP.

2.3.

A fruição dos benefícios licitatórios determinados pela Lei Complementar nº 123/06 independe da
habilitação da ME/EPP ou equiparado para a obtenção do regime tributário simplificado.

2.4.

Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06,
e não possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo citado, deverão apresentar declaração em
campo próprio do sistema que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresa,
empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar.

2.5.

Caso inexistente campo próprio no sistema eletrônico, a declaração deverá ser enviada ao Pregoeiro
até a data e horário marcados para abertura da sessão.

2.6.

A não apresentação da declaração de ME/EPP e equiparado importará na renúncia ao tratamento
consagrado na Lei Complementar nº 123/06.

2.7.

A identificação das ME/EPP ou equiparados na sessão pública do pregão eletrônico só deverá
ocorrer após o encerramento dos lances, de modo a impedir a possibilidade de conluio ou fraude no
procedimento.

2.8.

SEÇÃO V ² DA HABILITAÇÃO
Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a
seguir, para fins de habilitação.

3.
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Para habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados documentação relativa a Habilitação
Jurídica, Qualificação econômico-financeira, Regularidade fiscal e trabalhista, Qualificação técnica e
Documentação complementar.
3.2.
Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los,
em formato digital, via sistema (obrigatório) e e-mail (faculdade), no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de
inabilitação.
3.3.
Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do
documento digital.
3.4.
Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
3.5.
Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for
a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
3.6.
Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas
contribuições.
3.7.
Ressalvado o disposto no item 1.6.1, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
3.8.
Documentos relativos à habilitação jurídica:
3.1.

3.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a

cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
3.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual  MEI: Certificado da Condição de

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
3.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:

ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores;
3.8.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro

onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
3.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
3.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia

que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
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Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº
5.764, de 1971;
3.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de

autorização;
3.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação

respectiva;
3.9.
Documentos relativos à qualificação econômico-financeira:
3.10. Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo

distribuidor judicial da sede da licitante pessoa jurídica ou empresário individual;
3.10.1. Na hipótese em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da
homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.
3.11. 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 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;
3.12. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
3.13. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.
3.14. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria
contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as
penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;
3.14.1. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou por

outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
3.14.2. A boa situação financeira será avaliada pelos Índices Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),

que deverão apresentar o valor mínimo igual a 1 (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:
SG = _________________ATIVO TOTAL __________________
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
3.14.3. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço que

reflitam a realidade financeira da empresa, nos termos da lei.
3.14.4. Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva-se o direito de efetuar os cálculos.
3.14.5. Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente com

os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.
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3.14.6. Os interessados que, por suas características próprias, estiverem legalmente desobrigadas da

apresentação de balanço para efeitos fiscais deverão firmar declaração nesse sentido e apresentar a
documentação contábil que lhe for pertinente na forma da lei, devidamente assinada por contador
responsável.
3.14.7. As empresas obrigadas por Lei a apresentarem ECD  Escrituração Contábil Digital, para satisfação
da exigência do item 6.5. do Edital, deverão juntar o respectivo comprovante de transmissão ao SPED
(Serviço Público de Escrituração Digital) e o conjunto completo de documentos transmitidos à Secretaria da
Receita Federal e a Junta Comercial, através de Sistema de Escrituração Digital, a saber:
@ KW " Y#& " [ &#%$ "# * "\ " "#= " *[ ]W% 
demonstrações) apresentados a Receita, sendo que o mesmo pode ser xd confirmado no site da Receita
Federal sobre o número de autenticação/identificação;
b) Termo de abertura e encerramento do Livro (arquivo digital) apresentado;
c) Balanço Patrimonial.
3.15. Documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista:
3.15.1. Prova de inscrição do licitante no Cadastro Nacional de pessoa jurídica (CNPJ);
3.15.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
3.15.3. Prova de regularidade perante:
3.15.4. A Fazenda Federal, do domicílio ou sede do licitante, na forma da Lei e com a Procuradoria da
Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa da Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as
contribuições sociais, de acordo com a Portaria Conjunta RFB/PGFN nº. 1.751, de 02/10/2014;
3.15.5. As Fazendas Estadual e Municipal, ambas do domicílio ou sede do licitante.
3.15.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por meio de
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS  CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal.
3.15.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação
de certidão negativa de débitos trabalhistas.
3.15.8. As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverão ser

apresentadas dentro do prazo de validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor, ou, na hipótese de
ausência de prazo estabelecido, deverão estar datadas dos últimos 180 dias contados da data da abertura da
sessão pública.
3.15.9. As ME/EPP e seus equiparados deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43 da LC nº 123/06).
3.15.10. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa (art. 43, §1º, da LC nº 123/06);
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3.15.11. A declaração do vencedor do certame acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de

habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal;
3.15.12. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do direito à

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, nos termos da Seção DA REABERTURA DA SESSÃO
^` k , para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
3.16. Documentos relativos à Qualificação Técnica:
3.16.1. Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em características,

quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de 01(um) ou mais atestados,
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado.
3.16.1.1.
O Pregoeiro, visando a certificação da fidedignidade do Atestado de Capacidade Técnica
apresentado, poderá realizar diligências, solicitando Cópias de Contratos e Notas Fiscais, referente ao
fornecimento declarado no Atestado.
3.17.

Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.

Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da administração fiscal,
tributária e trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 35 da Lei nº 10.522/02.

3.18.

3.19. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:
3.19.1. Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão sempre ser

apresentados em nome do licitante e com o número do CNPJ ou CPF, se pessoa física;
3.19.2. Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;
3.19.3. Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
forem emitidos somente em nome da matriz;
3.19.4. Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório ou por servidor
qualificado da Prefeitura Municipal de Valença, lotado na Secretaria Municipal de Administração, designado
para a Comissão Permanente de Licitações, Pregoeiro ou Membro da Equipe de Apoio.
3.20.

Constatado o atendimento às exigências previstas neste Edital, o licitante será declarado habilitado.

SEÇÃO VI ² DO CREDENCIAMENTO
4. %##"[#[#""# ^&Y%#{$|#www.licitacoes-

e.com.br.
O credenciamento far-se-á mediante a atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e
intransferível, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverá informar-se a respeito do seu
funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

4.1.
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O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a
presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão na forma
eletrônica.

4.2.

O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de responsabilidade exclusiva do licitante,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema ou a Prefeitura de Valença responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da
senha, ainda que por terceiros.

4.3.

A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo
quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de descredenciamento do Cadastro de
Fornecedores da Prefeitura de Valença.

4.4.

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

4.5.

SEÇÃO VII ² DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
5. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá

impugnar o ato convocatório do pregão.
5.1.
Caberá o Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir
sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação
5.2.
Acolhida a impugnação será definida e publicada nova data para realização do certame.
Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados o Pregoeiro
até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico via internet, no endereço indicado no edital.
5.4.
O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da
data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do
edital e dos anexos
5.5.
As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
5.6.
A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo
Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
5.7.
As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas e vincularão os participantes e a
administração.
5.3.

SEÇÃO VIII ² DA PROPOSTA
9.
O licitante deverá encaminhar, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos da habilitação exigidos no edital, a proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
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9.1.
O licitante poderá inserir as informações diretamente no sistema ou anexar sua proposta, desde que
a proposta de preços nas ambas formas, esteja de forma detalhada, similares à especificação do Termo de
Referência descrevendo o bem/serviço ofertado, indicando, no que for aplicável, a marca, modelo, prazo de
validade ou de garantia, quantidade e número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, bem
como os valores unitários e totais dos itens.
9.2.
A proposta que tiver as informações exigidas no item 9.1. lançadas diretamente no Sistema não será
desclassificada por haver deixado de anexar arquivo no Sistema Licitações-e.
9.3.
No caso de divergência entre a especificação constante no site do Banco do Brasil e o Edital,
prevalecerá a especificação constante no Edital.
9.4.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

9.5.
O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá
por meio de chave de acesso e senha.
9.6.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários (devendo o licitante quando da emissão da correspondente nota fiscal, conforme cada
caso concreto, promover os destaques tributários das espécies correspondentes junto aos campos
competentes, na forma das alíquotas legais aplicáveis dos seus respectivos fatos geradores), comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução dos serviços.
9.7.
Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.
9.8.
As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública
estabelecida no preâmbulo deste Edital.
9.9.
Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os licitantes
liberados dos compromissos assumidos.
9.10. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente inseridos no
sistema.
9.11. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da
proposta.
9.12. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de
lances.
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9.13. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer
mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
SEÇÃO IX ² DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA E REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
10.A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora
indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br
10.1. A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de
mensagens em campo próprio do sistema eletrônico.
10.2. No pregão eletrônico, desde a sessão inicial de lances até o resultado final do certame, o
Pregoeiro deverá sempre avisar previamente, via sistema (chat), a suspensão temporária dos
trabalhos, bem como a data e o horário previstos de reabertura da sessão para o seu prosseguimento,
em observância aos princípios da publicidade e da razoabilidade. Acórdão 2842/2016-Plenário | Relator:
BRUNO DANTAS
10.3.

A sessão pública poderá ser reaberta:

10.4. Quando o licitante detentor do lance mais vantajoso for inabilitado, tiver sua amostra rejeitada, não
assinar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente, ou, ainda, quando houver erro na aceitação do
preço; e
10.5. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública.
10.6. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta, na
forma usual do sistema eletrônico.
10.7. O licitante subsequente, sendo respeitada a ordem de classificação, e observadas as regras de
desempate da Seção
KY~K ~YK  Y YY^ Y, será convocado tendo por base o próprio
preço que ofereceu na sessão de lances;
10.8. Deverá ser observado o direito de preferência previsto na Seção DO DIREITO DE PREFERÊNCIA
DAS ME/EPP E EQUIPARADOS devendo ser recalculado levando-se em consideração o lance apresentado
pelo licitante subsequente;

10.9. Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo critério de preferência, prosseguir-se-á,
normalmente, nos termos da Seção DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS ME/EPP E EQUIPARADOS;
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10.10. Finalizado o procedimento previsto na Seção DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS ME/EPP E
EQUIPARADOS, ou inexistindo direito de preferência de ME/EPP ou equiparado, será realizada a
negociação prevista na Seção
Y~k ;
10.11. Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir-se-á novo prazo recursal,
nos termos da Seção  KYkK$ &"-se, normalmente, com as demais fases previstas
neste Edital.
10.12. A convocação poderá ser feita pelo sistema e/ou pelo Diário Oficial.
SEÇÃO X ² DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
11.
Aberta a sessão, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital, contenham vícios insanáveis ou não
apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
11.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
11.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado
a efeito na fase de aceitação.
11.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que somente
estas participarão da fase de lance.

SEÇÃO XI ² DA FORMULAÇÃO DE LANCES (MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO)
Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o PRGRGHGLVSXWD´DEHUWRHIHFKDGRµ
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
12.

A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o
sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo
de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de
lances.
12.1.

Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta
de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superior àquela possam ofertar um lance
final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
12.2.

12.3. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
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12.4. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo
a ordem crescente de valores.

Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o
reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação,
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
12.5.

Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa
fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.
12.6.

12.7. Aberta a etapa competitiva, os licitantes com propostas classificadas poderão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do recebimento e respectivo
horário de registro e valor.
12.8. Quando for constatado o oferecimento de lances com variação insignificante, o Pregoeiro poderá fixar

valor mínimo, em reais, não superior a 0,01% do valor estimado da contratação, a ser admitido como
variação entre um lance e outro.
12.9. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo
valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema.
12.10. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
12.11. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado no

sistema.
12.12. Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificação do ofertante.
12.13. Os lances apresentados serão de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o
direito de pleitear qualquer alteração.
12.14. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
12.15. O Pregoeiro poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível a realização de eventual
diligência e desde que afeta ao ponto controvertido por qualquer dos licitantes.
12.16. Realizada a diligência, o Pregoeiro notificará os licitantes sobre a data, horário e local onde será dado
prosseguimento à sessão pública.

SEÇÃO XII - DA DESCONEXÃO DO PREGOEIRO
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13. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer
acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
13.1. No caso da desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do

Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após decorridas vinte e quatro horas da
comunicação expressa do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrônico utilizado para divulgação.
13.2. A Sessão Eletrônica poderá ser suspensa, após a comunicação expressa aos participantes no sítio
www.licitacoes-e.com.br.

SEÇÃO XIII ² DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS ME/EPP E EQUIPARADOS
14. Todos os licitantes deverão permanecer conectados até que o Pregoeiro possa verificar a ocorrência de
um possível empate, pois, caso aconteça, serão tomadas as seguintes providências:
14.1. A ME/EPP ou equiparado considerado empatado e mais bem classificado deverá ser convocado, após o

término dos lances, para apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do
certame em até 05 (cinco) minutos da convocação, sob pena de preclusão (Art. 45, inciso I c/c § 3º, da LC nº
123/06);
14.2. A ME/EPP ou equiparado acima indicado que efetivamente apresente nova proposta de preço inferior

àquela considerada vencedora do certame, desde que em tempo hábil, e atenda as demais exigências
previstas neste Edital, terá adjudicado em seu favor o objeto licitado (Art. 45, I, da LC nº 123/06).
14.3. Não ocorrendo contratação de ME/EPP ou equiparado na forma do subitem anterior, serão convocadas
as ME/EPP e equiparados remanescentes considerados empatados na ordem classificatória para o exercício
do direito de ofertar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame (Art. 45, II, da LC nº
123/06).
14.4. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME/EPP e
equiparados sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a melhor proposta ou lance mais vantajoso
(Art. 44, §§ 1º e 2º, da LC nº 123/06).
14.5. O critério de empate (5%) deverá ser aferido segundo o preço obtido antes da negociação prevista na
Seção DA NEGOC .
14.6. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
primeiro. No caso de não haver lances e verificada equivalência dos valores constantes das propostas de
ME/EPP e equiparados que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio para que se
identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta.
14.7. Somente se a contratação de ME/EPP ou equiparado que esteja dentro do critério de empate falhar é
que o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora, atendidas as demais
disposições deste Edital (§ 1º do art. 45 da LC nº 123/06).
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14.8. O disposto nesta Seção somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada

por ME/EPP ou equiparado (Art. 45, § 3º, da LC nº 123/06).
SEÇÃO XIV ² DAS REGRAS GERAIS DE DESEMPATE
15. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase

fechada do modo de disputa aberto e fechado.
15.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances após realizado o procedimento previsto na Seção

DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS ME/EPP E EQUIPARADOS, restarem duas ou mais propostas em
igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência:
a. Sucessivamente, aos bens:
b. Produzidos no País;
c. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
d. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País.
e. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.
15.2. Na ausência das hipóteses de preferência acima enumeradas, a classificação far-se-á, obrigatoriamente,
por sorteio, pelo sistema eletrônico, vedado qualquer outro processo.

SEÇÃO XV ² DA NEGOCIAÇÃO
17.
Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida
melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
17.1. 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 Pregoeira negociar,
visando obter preço melhor.
17.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
17.3. No pregão, qualquer modificação na proposta tendente a alterar o teor das ofertas deve ocorrer na
etapa de negociação, a qual deve ser realizada entre o Pregoeiro e o licitante por meio do sistema eletrônico
(art. 24, §§ 8º e 9º, do Decreto 5.450/2005), tendo como finalidade a obtenção de preços melhores dos que os
cotados na fase competitiva e, consequentemente, a proposta mais vantajosa para a Administração. Acórdão
834/2015-Plenário | Relator: BRUNO DANTAS

SEÇÃO XVI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
18. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos
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documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.
18.1. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
18.2. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do
art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019 e Decreto Municipal nº 3.509, 08/04/2020 (Pregão Eletrônico), sem
prejuízo da apresentação da legítima composição dos custos.
18.3. O critério de julgamento será o de menor preço por lote.
18.4. Será desclassificada a proposta final que:
18.4.1. Contenha vícios insanáveis ou ilegalidades;
18.4.2. Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Edital ou Termo de Referência;
18.4.3. Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital;
18.4.4. Apresentar preços que sejam manifestamente inexequíveis;
18.5. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou
de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando
se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela
ou à totalidade da remuneração.
18.6. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
18.7. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio
no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
18.8. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no
chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
18.9. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
18.10.Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico,
ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
18.11.Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
18.12. ["""$^&"$=" chatnova data e horário
para a sua continuidade.
18.13.Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, deverá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
18.14.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
18.15.Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre
que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo
sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
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18.16.No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância
das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata
e acessível a todos os licitantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
18.17.Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante,
observado o disposto neste Edital.
SEÇÃO XVII - DA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO
19. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio dos
documentos encaminhados em conjunto com a apresentação da proposta, por meio do sistema.
19.1. A verificação pelo Pregoeiro ou equipe de apoio, nos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades
emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação, conforme art. 43, §3º, do
Decreto 10.024, de 2019.
19.2. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do
documento digital.
19.3. Se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro procederá na forma prevista na
 KY YKK  Y^` k 
19.4. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, o
Pregoeiro poderá fixar-lhes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos ou de
outras propostas, escoimados das causas referidas no ato de inabilitação ou de desclassificação.
SEÇÃO XVIII ² DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO
20.A proposta comercial, enviada exclusivamente pelo sistema, deverá conter os seguintes elementos:
a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal;
b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
c) A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
d) Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, vinculam a Contratada.
e) Nome, endereço, CNPJ e Inscrição estadual/municipal;
f) Número do processo e do pregão;
g) Especificação de forma detalhada do objeto da presente licitação, em rigorosa conformidade com as
especificações do Edital e seus Anexos, não se admitindo propostas alternativas.
20.1. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o
valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
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20.2. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso
de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
20.3. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob
pena de desclassificação.
20.4. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela
que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
20.5. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares
estarão disponíveis na internet, após a homologação.
20.6. A proposta de preços deverá ser apresentada juntamente com a Declaração de Elaboração
Independente de Proposta, conforme Modelo constante no Edital.
20.7. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da
tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado.
20.8. Caso os documentos sejam de procedência estrangeira deverão também ser devidamente
consularizados.
SEÇÃO XIX ² DOS RECURSOS
21.Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo, durante o qual qualquer licitante poderá, de forma
imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.
21.1. No pregão, eletrônico ou presencial, o juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve
avaliar tão somente a presença dos pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade,
legitimidade, interesse e motivação), sem adentrar, antecipadamente, no mérito da questão. Acórdão
602/2018-Plenário | Relator: VITAL DO RÊGO
21.2. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de
admissibilidade do recurso.
21.3. Durante o prazo para manifestação da intenção de recorrer, os licitantes interessados poderão solicitar
o Pregoeiro o envio por meio eletrônico, preferencialmente, ou outro meio hábil, de acordo com os recursos
disponíveis no órgão, dos documentos de habilitação apresentados pelo licitante declarado vencedor do
certame ou de qualquer outro documento dos autos.
21.4. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão
pública deste Pregão, implica decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto
ao licitante vencedor.
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21.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar
as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa
de seus interesses.
21.6. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
21.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante
neste Edital.

SEÇÃO XX - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
22.
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não
haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos
apresentados
.
22.1. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
SEÇÃO XXI ² DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES
27.A contratação com o licitante fornecedor, de acordo com a necessidade do órgão, será formalizada por
intermédio de (a) instrumento contratual; b) nota de empenho de despesa; c) autorização de compra;
conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto
Municipal nº 697, de 07/02/2011.
27.1. O órgão convocará o licitante vencedor para contratação, no prazo de 03 (três) dias úteis, (a) efetuar
a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente; ou, b) assinar o Contrato, conforme for o caso,
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital.
27.2. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita
pela Administração.
27.3. Previamente à formalização de cada contratação, a Prefeitura Municipal realizará consulta da
regularidade fiscal, do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas  CEIS e do Cadastro
Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, para identificar possível proibição
de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.
27.4. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.
27.5.

É vedada a subcontratação do objeto do contrato.
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27.6. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
27.7. Durante a vigência do contrato, a fiscalização será exercida por um representante da Contratante, ao
qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas
que surgirem durante sua vigência, de tudo dando ciência à Administração.
SEÇÃO XXII ² DA GARANTIA DO CONTRATO
28.Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação
SEÇÃO XXIII ² DO INSTRUMENTO DO CONTRATO
29.A contratação será formalizada através de contrato, quando for o caso.
SEÇÃO XIV ² DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
30.O contrato terá vigência de até 12 (doze) meses, observada a vigência do crédito orçamentário.
30.1. O prazo de vigência poderá ser aumentado ou reduzido ao prazo necessário para a conclusão do
serviço, recebimento e pagamento, observados os limites legais.
SEÇÃO XXV ² DO PREÇO E DO REAJUSTE
31.As condições de reajustamento e revisão estão estabelecidas no Termo de Referência e na Minuta do
Contrato
SEÇÃO XXVI ² DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
32.

As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência e na
Minuta do Contrato.

SEÇÃO XXVII - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO
33. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de
Referência.
SEÇÃO XVIII ² DA GARANTIA DO SERVIÇO
34.Os serviços devem ter a garantia/validade mínima nos padrões de qualidade eficientes à execução
do objeto nos dias de prestação dos mesmos;
a. A CONTRATADA fica obrigada a manter a garantia dos serviços exigida no Edital e seus anexos, sob
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pena de sofrer as sanções legais aplicáveis, além de ser obrigado a reparar os prejuízos que causar ao
município de Valença-Ba ou a terceiros decorrentes (garantia/validade);
b. Durante o prazo de garantia, o contratado obriga-se a substituir, às suas expensas, qualquer serviço que
apresente inconformidade com as especificações deste edital.
SEÇÃO XXIX ² DO PAGAMENTO
35.

As regras acerca do pagamento são as estabelecidas na minuta do contrato, anexo a este Edital.

SEÇÃO XXX - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
36.
Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
a) não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do
prazo de validade da proposta;
b) apresentar documentação falsa;
c) deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
d) ensejar o retardamento da execução do objeto;
e) não mantiver a proposta;
f) cometer fraude fiscal;
g) comportar-se de modo inidôneo;
a.
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento
da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
b.
O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos
ao objeto da contratação;
b. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
c. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual
a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
d. Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de até cinco anos;
e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos
causados;
c.
A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
d.
Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante,
o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
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e.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto
na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
f.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio
da proporcionalidade.
g.

As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estarão previstas na minuta do contrato.

SEÇÃO XXXI - DA RESCISÃO DO CONTRATO
37.

A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da

Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
SEÇÃO XXXII ² DA ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO
38. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.
38.1 A Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular o procedimento quando eivado
de vício insanável.
38.2

A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração.

SEÇÃO XXXIII - DO FORO
39 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Valença - BA, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
SEÇÃO XXXIV - DISPOSIÇÕES FINAIS
40
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante,
desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
41
As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura aquisição.
41.2 É facultada o Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, inclusive fixando prazo para
resposta dos licitantes quando lhes for solicitada qualquer informação ou documento, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do processo desde a realização da
Sessão Pública.
41.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento.
41.4

Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Valença.
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SEÇÃO XXXV - DOS ANEXOS
43.
Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:
a. Termo de Referência  Anexo I;
b. Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta  Anexo II;
c. Modelo de Declaração de Enquadramento (Lei Complementar n.º 123/06)  Anexo III;
d. Modelo de Procuração /Prática de Atos Concernentes ao Certame  Credenciamento-Anexo IV;
e. Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação Anexo V;
f. Modelo de Declaração de Plena Ciência e Concordância às condições editalícias  Anexo VI;
g. Modelo de Declaração de Inexistência de Menor  Anexo VII;
h. Minuta do Contrato- Anexo VIII;
i. Modelo de Proposta de Preços  Anexo IX;
Valença - BA, 21 de setembro 2021.
Dierlei Santos de Souza
Pregoeiro
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 497/2021
ANEXO I ² TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO:
1.1. Aquisição de diversos materiais de consumo e contratação de serviços para a Realização do VALENÇA ECOSURF FESTIVAL, no Município de
VALENÇA/BA. Através da Prefeitura Municipalde Valença / Ba, com a organização e Coordenação da Secretaria Municipal de Turismo.

FESTIVAL ECOSURF 2021  LOTE ÚNICO
Nº

01

MODALIDADE

Estrutura-Diarias

MATERIAL

03 unidades
de
Container,
medindo
6x2,40m
(cada).

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2021

QUANT

3

VALOR
VALOR
VALOR
MEDIA DOS
UNIT.
UNIT.
UNIT.
PREÇOS
EMPRESA EMPRESA
EMPRESA03 LEVANTADOS
01
02

R$
4.000,00

R$
5.000,00

R$ 5.500,00

R$ 4.833,33

TOTAL

OBSERVAÇÃO

R$ 43.500,00

01 Centro Tecnico em Container
Modular com revestimento
termoacústico em EPS, formado por
03 unidades de container 6x2,40m.
Os container devem conter
revestimento interno em PVC
branco, ar condicionados split de
9.000 btu´s e 01 deles deve ter
janela de acrilico em toda lateral
para visibilidade do júri, para os
atletas, como também, escada de
acesso, já que o mesmo estará em
cima de um dos outros containers.
Montagem e desmontagem do
mesmo.
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02

03

4

Estrutura-Diarias

Estrutura-Diarias

Estrutura-unidade

01 unidade
de palco
8x6m
com piso e
fechamento

01 unidade
de
Gerador de
Enegria

01 unidade
deSistema
de
Julgamentos.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2021

3

3

3

R$
4.000,00

R$
2.000,00

R$
3.000,00

R$
5.500,00

R$
2.500,00

R$
1.500,00

R$ 5.000,00

R$ 2.700,00

R$ 1.600,00

R$ 4.833,33

R$ 2.400,00

R$ 2.033,33

R$ 14.500,00

01 unidade de palco 8x6m,
composto por 24 unidades de
praticáveis, 2x1m (cada), com
acabamento em carpete preto e
escada de acesso para formação do
piso e 9x7x6m em Box Truss,
aluminio leve, cobertura em lona
plastica transparente com queda
d'agua, fechamentto de fundo preto
para cobertura. Montagem e
desmontagem do mesmo.

R$ 7.200,00

01 unidade de gerador de energia
em diesel, 180 kva, carenado,
silenciado, trifásico, abastecido e
com operador. Tal gerador ficará em
standy, quer dizer, só sera acionado,
caso o fornecimento de energia da
Coelba seja interropido. Montagem
e desmontagem do mesmo.

R$ 6.100,00

01 unidade de Sistema de
processamento de nota, scoring
systems, que contenha as funções:Interface para digitação das notas
pelos juízes;- Cálculo das médias e
somatórias que determinam a
pontuação de cada surfista;Determinação da classificação
dentro de uma bateria de acordo
com as pontuações;- Definição do(s)
classificado(s) e eliminado(s) em
cada bateria de acordo com os
critérios específicos da competição;
- Formação das baterias;Apresentação on-line de resultados
na medida em que as notas são
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alimentadas no sistema;- Emissão
de relatórios para divulgação de
resultados, baterias, cronograma,
entre outros;- Controle do tempo de
bateria;- Definição do cronograma
do campeonato;- Definição de
ranking de acordo com resultados;Fornecer aos competidores
informações instantâneas quanto ao
andamento e resultado das
baterias.Além do software, existe
também o hardware que compõe o
scoring system, ou seja, uma série
de equipamentos interligados que
permitem a inserção de notas, o
processamento a apresentação de
resultados de forma rápida e
confiável. Os equipamentos
utilizados são:· Terminais de
digitação de notas;· Monitores de
vídeo onde são apresentados os
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resultados em tempo real;·
Impressoras para a emissão de
boletins, resultados e relatórios;·
Microcomputadores para
processamento dos dados e
operação do sistema(geralmente
são utilizados notebooks);·
Equipamentos de rede, como
roteadores, switches e
cabeamento,responsáveis pela
interligação dos componentes de
hardware;· Equipamentos para
gerenciamento de energia, como
estabilizadores, nobreaks, entre
outros.

05

Estrutura-Diarias

10 Conjuntos
de mesas
e cadeiras
plasticas

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2021

3

R$ 40,00

R$ 20,00

R$ 15,00

R$ 25,00

R$ 750,00

10 conjuntos de mesas e cadeiras
plasticas brancas, composta por 10
mesas e 40 cadeiras, certificadas
pelo inmetro com suporte de até
182kg e com as definições de mesa:
Alt. 0,72 x Larg. 0,70 x Comp. 0,70 e
da cadeira: Alt. 0,88 x Larg. 0,50 x
Comp. 0,56.
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06

07

Estrutura-Diarias

01 unidade
de sistema
de
Sonorização
Profissional

Estrutura-Diarias

01 unidade
de sistema
de
Iluminação
Profissional

3

3

R$
3.500,00

R$
3.000,00

R$
3.000,00

R$
2.500,00

R$ 2.450,00

R$ 2.000,00

R$ 2.983,33

R$ 2.500,00

R$ 8.950,00

Sistema de Sonorização com as
seguintes especifícações: 08 subs
com falante de 18 polegadas, 16
caixas line array com 02 falantes de
10 polegadas e 01 drive, 01 mesa
digital com 32 canais, 01 corpo de
bateria (bumbo, 02 tons e surdo
com peles novas), 04 monitores de
chão com falante de 12 polegadas,
01 amp de baixo, 01 amp de
guitarra, 01 sistema de power play,
pedestais, microfones, periféricos,
sistema de cabeamento e 01
operador técnico a disposição.
Montagem e desmontagem do
mesmo.

R$ 7.500,00

Sistema de Iluminação com 08
moving beam, 12 par 64, 12 par
leds, 01 mesa de iluminação pilot,
luz cênica e 01 rack (central) de
energia com cabeamento de 30m.
Montagem e desmontagem do
mesmo.

08

Estrutura-Diarias

04 unidades
deToldos
6x6m

3

R$
250,00

R$
400,00

R$ 450,00

R$ 366,67

R$ 4.400,00

Tenda 6x6m piramidal com
estrutura metálica fabricada em aço
carbono galvanizados a frio com
lona pvc térmica, 100%
impermeável, extremamente
resistente a rasgos, vulcanizado por
sistema de termo fixação eletrônica
(totalmente sem costuras).
Montagem e desmontagem do
mesmo.

09

Material
Grafico - unidade

Panfletos

20000

R$ 0,09

R$ 0,15

R$ 0,13

R$ 0,12

R$ 2.466,67

Panfleto em formato A5 (15x21cm),
4x0 cor, papel couchê 115g fosco.
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10

Material
Grafico - unidade

Cartazes

150

R$ 4,00

R$ 4,00

R$ 4,00

R$ 4,00

R$ 600,00

11

Material
Grafico-unidade

Placas 6x6m

6

R$
150,00

R$
400,00

R$ 420,00

R$ 323,33

R$ 1.940,00

12

Material
Grafico-unidade

Placa 3x6m

2

R$
300,00

R$
300,00

R$ 350,00

R$ 316,67

R$ 633,33

13

Material
Grafico-unidade

Lona 2x2m

1

R$
200,00

R$
400,00

R$ 380,00

R$ 326,67

R$ 326,67

14

Material
Grafico-unidade

Banner
1x0,6m

4

R$
150,00

R$
100,00

R$ 100,00

R$ 116,67

R$ 466,67

15

Alimentaçãounidade

Kit Lanches

1.100

R$ 15,00

R$ 16,00

R$ 18,00

R$ 16,33

R$ 17.966,67

16

Alimentaçãounidade

Refeição

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2021
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R$ 30,00

R$ 35,00

R$ 40,00

R$ 35,00

R$ 2.205,00

Cartazes no formato A3 (30x42cm)
em papel couchê 90g fosco.
Placas em metalon com chapa zinco
plotada em impressão 4x0
cor.Montagem e desmontagem do
mesmo.
Placas em metalon com chapa zinco
plotada em impressão 4x0 cor.
Montagem e desmontagem do
mesmo.
Banner em lona, 4x0 cor, com
acabamento em ilhóis para fixação
em box truss. Montagem e
desmontagem do mesmo.
Banner em lona, 4x0 cor, com
acabamento em quadro de madeira
para fixação. Montagem e
desmontagem do mesmo.
O kit é composto por 02 Sanduiches
(pão de leite, sal ou milho 50 grs,
com manteiga, margarina ou geleia
+ queijo, presunto ou peito de
peru), 01 Doce (chocolate, doce de
banana, ou goiabada), 01 Fruta da
Época e 01 Bebida não alcoolica
(suco, refrigerante ou similar
200ml). Serão servidos 275
unidades por dia, durante 04 dias de
eventos.
Essas refeições são compostas por
02 Carboidratos (feijão, arroz ou
macarrão), 02 Proteínas (carne,
frango ou pescados), 02 tipos de
Saladas Cozidas e Bebida não
alcoolica. Serã servidos 21 refeições
durante 03 dias de eventos.
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17

18

19

Transporte-van

Transporte-van

Material
Esportivo-unidade

Van

Caminhão
Baú

Deck para
Surf

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2021

01

01

36

R$
2.000,00

R$
3.000,00

R$ 80,00

R$
900,00

R$
650,00

R$ 80,00

R$ 800,00

R$ 700,00

R$ 80,00

R$ 1.233,33

R$ 1.450,00

R$ 80,00

R$ 1.233,33

Veiculo automotor destinado a
transporte de passageiros com
motorista habilitado, carroceria tipo
van, 16 lugares, ar condicionado,
ano mínimo de 2015, motor mínimo
de 2.2, teto alto, combustível do
contratado e bom estado de
conservação.

R$ 1.450,00

Veiculo automotor destinado a
transporte de cargas com motorista
habilitado, carroceria tipo caminhão
leve, ano mínimo de 2015, motor
mínimo de 2.5, combustível do
contratado, com dimensões
mínimas do baú: 3,00m C x 1,80m L
x 1,90m A

R$ 2.880,00

O deck serve para dar aderência ao
pé traseiro do surfista, ele é
utilizado no local da parafina,
também serve de referência na hora
de subir na prancha e também
acaba servindo de proteção para a
rabeta. O produto tem que possuir
um sistema print colors 3D, EVA
com verniz especial que ajuda a
repelir a água, etiqueta em Silicone,
sistema de traction Double Square
Loc, barrinha central com EVA
macio, power Kicktail em EVA rígido,
detalhes exclusivos no kicktail, Cola
3M e embalado em cartela vedada
com gancho ecológico.

33

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 39HD+CQKFSRKMZPWCYCRDW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
24 de Setembro de 2021
37 - Ano - Nº 5997

Valença

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
ESTADO DA BAHIA - BRASIL

20

21

Material
Esportivo-unidade

Leash para
Surf

Material
Capa Toalha
para Surf
Esportivo-unidade

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2021

36

36

R$ 60,00

R$ 75,00

R$ 60,00

R$ 75,00

R$ 60,00

R$ 70,00

R$ 60,00

R$ 73,33

R$ 2.160,00

O leash é o principal aliado
do surfista. Ao manter
a prancha sempre por perto, presa
ao tornozelo, o leash aumenta em
muito a segurança e também a
comodidade de não precisar buscar
a prancha na praia a cada tentativa
de manobra frustrada. O precisa ser
fabricado com cordinha (fio) de
uretano de alta qualidade com 6,5
mm de espessura, tornozeleira em
neoprene de 1,5 mm dobrado,
protetor de rabeta com velcro
triplo, girador duplo (distorcedores)
e embalado em cartela.

R$ 2.640,00

Capa de proteção para prancha de
surf que deve possuir bico com
proteção de espuma em nylon 600,
tecido em spandex blend e acrílico,
alça auxiliar de ombro, fecho em
nylon ajustável, bolso interno e ser
embalado em case PVC
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Fita Rack
para Surf

18

R$ 70,00

R$ 70,00

R$ 80,00

R$ 73,33

R$ 1.320,00

Material
23
Esportivo-unidade

Protetor de
Bico e
Rabeta de
Prancha de
Surf

9

R$ 40,00

R$ 40,00

R$ 35,00

R$ 38,33

R$ 345,00

Protetor de Bico e Rabeta para
pranchas, fabricado em EVA de
7mm - embalado em case PVC

24

Material
Esportivo-unidade

Parafina de
Surf

36

R$ 8,50

R$ 8,50

R$ 9,50

R$ 8,83

R$ 318,00

Parafina de 75g (cada) para prancha
de surf, feito para temperaturas
entre 22 e 26 graus.

25

Camisas-unidade

Camisas de
Produção

163

R$ 20,00

R$ 30,00

R$ 29,00

R$ 26,33

R$ 4.292,33

Camisa de algodão 30.1 penteada
com impressão frente x fundo em
silk screen em 4 cores, com nomes
personalizados.

22

Material
Esportivo-unidade

A Fita Rack Surf são fitas para
amarrar a prancha de surf no rack
do carro. O Kit contém 02 Fitas de
05 ou 07 metros cada, com presilhas
mordentes ajustáveis. Produto em
polipropileno extremamente
resistente com trava em metal
altamente resistente e travamento
progressivo. Com comprimento de 5
metros cada fita, mordente
ajustável largura de 25mm e
capacidade de carga de 150kg.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
ESTADO DA BAHIA - BRASIL

26

Recursos
Humanos

Coordenador
Geral

01

R$
600,00

R$
800,00

R$ 700,00

R$ 700,00

R$ 2.800,00

27

Recursos
Humanos

Pedagoga

01

R$
300,00

R$
300,00

R$ 300,00

R$ 300,00

R$ 1.200,00

Tecnico em
Meio
Ambiente

01

R$
250,00

R$
300,00

R$ 300,00

R$ 283,33

R$ 1.133,33

28 RecursosHumanos

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2021

Coordenar a fase de estruturação
do projeto; monitorar as atividades
desenvolvidas a fim de garantir a
boa execução do objeto pactuado;
dialogar constantemente com o
interlocutor SICONV, bem como
auxiliar os demais profissionais na
execução das atividades por ele
desenvolvidas; acompanhar e
monitorar de forma periódica as
atividades desenvolvidas no projeto;
e assegurar a visibilidade do projeto,
utilizando as orientações de
identificação visual do Governo
Federal/ Secretaria Especial do
Esporte durante 04 diárias de
10h/cada.
Elaborar e acompanhar o
desenvolvimento das instruções
ambientais e sociais durante 04
diárias de 10h/cada.
Elaborar, acompanhar e
desenvolver as instruções, oficinas e
ações ambientais durante 04 diárias
de 10h/cada.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
ESTADO DA BAHIA - BRASIL

29

Recursos
Humanos

Árbitros

30

Recursos
Humanos

31

Recursos
Humanos

Locutores

32

Recursos
Humanos

Coordenador
de Prova

Juiz Mor

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2021

7

R$
200,00

R$
250,00

2

R$
400,00

R$
600,00

2

R$
300,00

R$
300,00

1

R$
400,00

R$
600,00

R$ 250,00

R$ 600,00

R$ 300,00

R$ 600,00

R$ 233,33

R$ 533,33

R$ 300,00

R$ 533,33

R$ 4.900,00

Membros Tecnicos, referendados
pelas normas do Surf Brasileiro, com
comprovante de capacidade técnica
a fim de possibilitar maior
segurança, transparencia, equidade
e bem estar, a todos os
participantes do evento amador.
Eles irão acompanhar e julgar o
desenvolvimento esportivo dos
atletas durante 03 diárias de
10h/cada.

R$ 3.200,00

Juízes principais que supervisionam
os árbitros pelas normas do Surf
Brasileiro com comprovante de
capacidade técnica, a fim de
possibilitar maior segurança,
transparencia, equidade e bem
estar, a todos os participantes do
evento amador. Eles irão
acompanhar e julgar o
desenvolvimento esportivo dos
atletas durante 03 diárias de
10h/cada.

R$ 1.800,00

Profissionais especializados em
locução de competições de surf que
tenha expertise sobre os atletas e
sobre as manobras durante 03
diárias de 10h/cada.

R$ 1.600,00

Coordenador geral da prova, o
responsavél por qualquer situação
que aconteça na prova. Ele irá
acompanhar a competição durante
03 diárias de 10h/cada.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
ESTADO DA BAHIA - BRASIL

2

R$
300,00

R$
500,00

R$ 500,00

R$ 433,33

R$ 2.600,00

Guarda de
Praia

1

R$
200,00

R$
200,00

R$ 200,00

R$ 200,00

R$ 600,00

Instrutor de
Surf

02

R$
300,00

R$
400,00

R$ 400,00

R$ 366,67

R$ 2.933,33

33

Recursos
Humanos

Auxiliar de
Praia

34

Recursos
Humanos

35

Recursos
Humanos

36 RecursosHumanos

37

Recursos
Humanos

Eles irão coordenar a praia durante
as baterias e auxiliar a base, aonde
ficam os árbitros dentro do centro
técnico durante 03 diárias de
10h/cada.
Ele terá a função de observar os
atletas na água e acionar os Salva
Vidas em caso de incidente durante
03 diárias de 10h/cada.
Instrutor credenciado para aulas
praticas de surf durante 04 diárias
de 10h/cada.

Supervisor
Geral do
Evento

01

R$
400,00

R$
600,00

R$ 600,00

R$ 533,33

R$ 2.133,33

Profissional responsavel, pelo
balizamento e desenvolvimento do
cronograma do evento, e de
acompanhamento e aplicação
regular deste cronograma durante
04 diárias de 10h/cada.

Equipe de
Apoio

25

R$
110,00

R$
150,00

R$ 150,00

R$ 136,67

R$ 13.666,67

Profissionais responsaveis por
apoio, suporte e acompanhamento
dos trabalhos desenvolvidos
durante 04 diárias de 9h/cada.

TOTAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2021

R$ 174.710,33
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2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
2.1. A aquisição de bens e serviços tem amparo legal disposto na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
especialmente os Decretos nº 5.450, de 31 de maio de 2005 e 3.555, de 08 de agosto de 2000 e suas
alteraçõesposteriores, da Lei 8.666, de 21 de julho de 1993 e suas alterações posteriores.
2.2. NÃO PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO:
O parcelamento da solução na contratação do serviço de eventos não é vantajosa para este Município de
Valença que necessita contratar objeto específico para aquisição de diversos materiais de consumo e
FRQWUDWDomRGHVHUYLoRVSDUDUHDOL]DomRGR´9$/(1d$(&2685))(67,9$/µHPDWHQGLPHQWRDR
convênio 898343/2020, egresso do Ministério da Cidadania (Plataforma MAISBRASIL), na medida
que, sua divisão não se monstra interessante, por não se apresentar economicamente viável, com
possibilidade de perda de escala, conforme entendimento da Súmula 247 do TCU:
"É imprescindível que a divisão do objeto seja técnica e economicamente viável e não represente perda de
economia de escala."
Fica evidente, pela forma como o mercado de fornecedores funciona a partir da pesquisa de preços, que a
vantajosidade econômica para a Administração ocorre na hipótese de contratação de grupo integral, uma
vez que o menor preço é resultante da multiplicação de preços de diversos itens pelas quantidades
estimadas, o que gera economia de escala.
Também é possível observar por meio da pesquisa de preços que existem diversos fornecedores aptos a
prestar o serviço objeto da presente licitação no âmbito da região Nordeste, e em todo o país.
Quanto à formação, a contratação de serviço em foco, associado à execução de convênio e que necessita
de detido acompanhamento, sobretudo em sede de prestação de contas, amolda-se em maior
uniformidade de execução se prestado por única empresa, haja vista questões ligadas à logística da
operação, custos gerenciais e administrativos, a padronização dos serviços, a qualidade e a
tempestividade na entrega de um evento único e devidamente idealizado a consumar-se dentro de uma
programação já aprovada pelo Ministério Gestor que liberou o recurso responsável para a sua execução.
Quanto ao parcelamento dos itens que entregam o objeto, o artigo 23, da Lei nº 8.666/1993, em seu § 1º,
dispõe que:
§1º As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas parcelas
quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao
melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda
da economia de escala.
A título subsidiário, a IN SLTI-MP n. 02/2008 (alterada pela IN SLTI n. 06/2013) contém as seguintes
condições para a aglutinação de serviços:
#   [ "## "  %#"  ##" tamente, desde que formalmente
comprovado que:
I - o parcelamento torna o contrato técnica, econômica e administrativamente inviável ou provoca a
perda de economia de escala; e
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II - os serviços podem ser prestados por empresa registrada e sob fiscalização de um único conselho
regional de classe profissional, quando couber.
Parágrafo único. O órgão não poderá contratar o mesmo prestador para realizar serviços de execução e
fiscalização relativos ao mesmo objeto, assegurando a necessária segregação das funç\
Portanto, a regra a ser observada pela Administração nas licitações é a do parcelamento do objeto,
conforme disposto no § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666, de 1993, mas é imprescindível que a divisão do
objeto seja técnica e economicamente viável e não represente perda de economia de escala
(Súmula 247 do TCU). O órgão licitante poderá dividir a pretensão contratual em itens ou em lotes (grupo
de itens), quando técnica e economicamente viável, visando maior competitividade, observada a
quantidade mínima, o prazo e o local de entrega.
Vale ressaltar que, seria desastroso para a Administração, tecnicamente falando, se a realização do
evento restasse prejudicada por mau funcionamento, falha ou falta de parte dos recursos previstos, como
na hipótese de que a estrutura, contratado à empresa A, se apresentasse inoperante, o que inviabilizaria o
serviço de sistema de sonorização, contratado à empresa B. Ou simplesmente, o satff (recursos humanos)
para julgar tecnicamente os atletas. Portanto, os itens são interdisciplinares e se aglutinam para a
execução de um único evento.
Ademais, tendo em conta que os serviços previstos nesta licitação são interligados, a apuração de
responsabilidade tornar-se-ia inviável, com a possibilidade de os fornecedores divergirem um do outro,
sem que se apresentasse a pronta e imediata solução imprescindível à continuidade do evento.
Deve-se frisar que o primado da eficiência não implica menosprezar a competitividade, que, no formato
desta licitação, estará assegurada direta e indiretamente, haja vista a profusão de empresas
organizadoras de eventos no mercado, em cujas carteiras se encontram diversos fornecedores para os
mesmos recursos.
Também não há falar em preterir o princípio da economicidade, haja vista a racionalização promovida pela
Administração, por meio do qual foi possível estabelecer estimativa com base em dados reais de uso de
recursos, a favorecer a oferta de melhores propostas de preços pelas licitantes.
É preciso ressaltar que a flexibilidade na prestação de serviços pela empresa organizadora e sua
capacidade de gerenciar recursos de diversos fornecedores são determinantes para que o Município de
Valença possa absorver o impacto de mudanças inesperadas.
Assim, o não parcelamento mostra-se necessário não se figurando opção da Administração, visto que
conforme o ACÓRDÃO Nº 517/2012 - TCU - 2ª Câmara, para a contratação de empresa para organização
de evento não se aplica a adjudicação por item, uma vez que o objeto é, no caso vertente, indivisível,
considerando que a adjudicação por item, mesmo que possível, oneraria a Administração, visto que seria
necessária a contratação de mais uma empresa que viesse a coordenar as atividades de planejamento,
coordenação, execução e avaliação do evento constantes do edital, além por óbvio dos prejuízos que
poderiam advir de eventual inaptidão de um dos itens, acaso o critério de julgamento fosse outro.
A questão crucial é que o município necessita viabilizar um evento único e no plano logístico e de
justificativa técnica, a condensação do critério em lote se afigura legítimo.
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Diante ao exposto, optou-se em realizar a licitação por meio da modalidade pregão eletrônico, que tem
como tipo o menor preço, reunindo os itens a serem contratados em grupo único.
3. JUSTIFICATIVA:
3.1. A presente aquisição destina-se a sanar as necessidades de materiais e serviços para a Realização
do VALENÇA ECOSURF FESTIVAL, no Município de VALENÇA/BA e atender a demanda dos
participantes do evento esportivo.
4. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS:
4.1  Na proposta de preços deverá constar os bens especificados de forma clara, cotados em
conformidade com este Termo de Referência, com o edital e seus anexos, citando marca e modelo ou
outra característica que possa identificar o material, a quantidade solicitada, o valor unitário e total, em
moeda nacional, em algarismo, já considerando todas as despesas, tributos, fretes, transportes e demais
despesas que incidam direta ou indiretamente sobre os produtos, mesmo que não estejam registrados
neste documento. Os materiais deverão obedecer às características técnicas correspondentes aos
elementos contidos nas especificações expressas no Termo de Referência.
4.2. A Prefeitura Municipal Valença, através do Departamento de Turismo, poderá se valer da análise
técnica dos bens propostos antes da adjudicação e homologação da licitante para verificação do
atendimento das especificações mínimas constantes neste termo de referência.
4.3. A empresa vencedora no processo de licitação deverá fornecer produtos de boa qualidade e se
responsabilizar pelo fornecimento da garantia.
4.4. Será considerada vencedora a licitante que apresentar o menor valor, por item, desde que atenta às
exigências contidas neste Termo de Referência e no edital do Pregão.
5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
5.1. Executar o objeto observando rigorosamente o cumprimento das responsabilidades, encargos,
prazos e especificações técnicas e em conformidade com as condições do edital e seus anexos, do
contrato e das demais cominações legais.
5.2. Dar início à execução do fornecimento e entrega dos materiais adquiridos conforme especificação,
marca e preço, bem como no prazo estabelecido neste Termo de Referência, quando solicitado, de uma
só vez, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data de recebimento da Nota de Empenho (Ordem
de Compra) expedida pela CONTRATANTE e enviada através de endereço eletrônico,
5.3. A CONTRATADA deverá entregar o Objeto Contratado nos locais determinados pela
CONTRATANTE.
5.4. Substituir ou reparar o objeto contratado que comprovadamente apresente condições de defeito ou
em desconformidades com as especificações deste termo e padrões de qualidade exigidos, com defeito,
vicio oumá qualidade, no prazo de 10 (dez) dias contados da sua notificação.
5.5. Cientificar, por escrito, dentro do prazo de 24 horas a fiscalização da CONTRATANTE quaisquer
ocorrência anormal verificada na execução dos fornecimentos, independentemente da comunicação
verbal, sob pena de multa.
5.6. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATANTE, salvo quando implicarem as indagações de caráter técnico, hipótese em que serão
respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
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5.7. A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir o Objeto do Contrato, no todo ou em
parte a terceiros, sem anuência da CONTRATANTE, sob pena de rescisão.
5.8. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período
oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo mínimo s Exigido pela administração.
5.9. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual,
cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da CONTRATANTE.
5.10. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a
execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, pagamentos de recursos humanos,
Previdência Social, impostos, encargos sociais, transporte e outras providências, respondendo
obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e especificas de acidente de trabalho e
legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução contratual, previdenciários e de ordem
de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados no desempenho
dos serviços objeto do contrato, ficando a CONTRATANTE isentam de qualquer vínculo empregatício
comos mesmos.
5.11. RECURSOS HUMANOS (Equipe de Arbitragem)
5.11.1. Os Recursos Humanos (Equipe de Arbitragem) deverão se apresentar no local do evento 1 hora
antes do início da partida.
5.11.2. A equipe de Arbitragem, obrigatoriamente deverá se apresentar uniformizada.
5.11.3. Atribuições da Equipe de Arbitragem: Conduzir a realização da prova esportiva que compõe o
VALENÇA ECOSURF FESTIVAL.
5.11.4. Modalidade Esportiva do VALENÇA ECOSURF FESTIVAL  Surf. 5.12. Responsabilizar-se
pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo,
quando da execução do objeto, independente dos procedimentos de fiscalização e acompanhamento da
execução contratual, adotados pela CONTRATANTE, e independente de outras cominações contratuais
ou legais a que estiver sujeita.
5.13. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitados
ao estabelecido na forma do preceituado no § 1º do Art. 65, da Lei Federal 8.666/93, tomando-se por
base o valor contratual.
5.14. Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação.
6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
6.1. Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da emissão da Nota de Empenho (Ordem
de Compra).
6.2. Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das
obrigações decorrente do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal Nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores.
6.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, em
decorrência solicitar providências da CONTRATADA, que atenderá ou justificará de imediato.
6.4. Rejeitar os produtos que não atendam aos requisitos constantes das especificações constantes do
Termo de Referência.
6.5. Designar servidores do Departamento de Tuirsmo para acompanhar o fornecimento dos produtos.
6.6. Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto
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contratual.
6.7. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condições estabelecidas neste instrumento.
6.8. Indicar os locais e horários em que deverão ser entregue os produtos.
6.9. A data e horário para entrega das mercadorias deverão ser agendados previamente com o Setor de
Material e Patrimônio através dos telefones: (75) 3641-8610, ocorrendo a entrega no endereço do
Departamento de Compras Municipal no horário de 8:00 às 14:00h e encontra-se situado à Rua Gen.
Labatut, S/n - Centro, Valença - BA, 45400-000.
7. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
7.1. A(s) empresa(s) vencedora(s) da licitação ficará(m) sujeita(s) às penalidades previstas no edital, em
casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas, garantida a prévia defesa e o contraditório
em regular processo administrativo, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que seu (s) ato (s)
ensejar (em) no total ou parcial do objeto deste Pregão, a Administração Pública Municipal poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
7.1.1. Advertência.
7.1.2. Multa de 0,3% (zero virgula três por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo
com o proposto e o estabelecido no edital, até o máximo de 10%( dez por cento) sobre o valor total da
nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias decorridos, uma vez comunicada
oficialmente.
7.1.3. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total
ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da
comunicação oficial.
7.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
entidade contratante e pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base
no subitem anterior.
7.2. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública deste município, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, garantindo o direito prévio de licitação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, a licitante que:
7.2.1. Ensejar o retardamento da execução do objeto deste pregão.
7.2.2. Não mantiver a proposta injustificadamente.
7.2.3. Comportar-se de modo idôneo.
7.2.4. Fazer declaração falsa.
7.2.5. Cometer fraude fiscal.
7.2.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato.
7.3. Por descumprimento dos prazos e condições previstos neste pregão, principalmente, a
CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas na condição anterior.
7.4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela
mesma, em relação a um dos itens arrolados na condição do subitem 7.2, a licitante vencedora isenta das
penalidades mencionadas.
7.5. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar de licitação, e impedimento de
contratar com a Administração Pública deste município, e declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a administração pública poderão ser aplicadas a licitante vencedora juntamente com as de
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multa, descontando a dos pagamentos a serem efetuados.
7.6. A penalidade será obrigatoriamente registrada no Cadastro de Fornecedores de Bens e Serviços do
município de Valença / BA e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por
igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no Contrato das combinações legais.
7.7. A recusa sem motivos justificados da convocada em aceitar ou retirar a Nota de Empenho dentro do
prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as
penalidades aludidas no item 7 deste instrumento.
8. DO PAGAMENTO:
8.1. Os pagamentos serão realizados à medida que os produtos forem solicitados, conforme as
necessidades da Contratante, mediante apresentação da Nota Fiscal e a fatura correspondente
que deverão vir acompanhadas dos seguintes documentos: a) Certidão do FGTS-CRF; b) Certidão
Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais; c) Divida Ativa da União; e d) Certidão Negativa de
Débito, relativo às contribuições previdenciárias.
8.2. Caso a fatura seja aprovada pelo Ordenador de Despesas, o pagamento será efetuado até 30
(trinta)dias após o protocolo da Fatura pela CONTRATADA.
8.3. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou dos documentos exigidos como
condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em prorrogação automática do prazode
vencimento da obrigação do CONTRATANTE.
8.4. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota
fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, por meio de ordem bancária, creditado em
favor do prestador de serviço, devendo para tal ficar explícito o nome e os dados da conta bancária (nº
da agência e o nº da conta bancária, e o banco) do fornecedor para que seja efetivado o pagamento/crédito.
9. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
9.1. As despesas correntes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta das seguintes
dotaçõesOrçamentárias: 3.3.90.30.00 (Material de Consumo) e 3.3.90.39.00 (Outros Serviços de Terceiros
PessoaJurídica).
10. DA FISCALIZAÇÃO:
10.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo(a) Secretaria de Turismo, através de
servidor especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no
art. 67, da Lei Federal nº 8.666/1993.
11. LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DOS PRODUTOS:
11.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações estabelecidas
deste instrumente, conforme a execução do objeto ou de acordo com a necessidade da CONTRATANTE
no prazo de 05 (cinco) dias contado a partir do recebimento da nota de empenho ou instrumento hábil
(ordem de compra). O objeto licitado deverá ser entregue no local designado na Ordem de Serviços 
emitida pela Secretaria Municipal de Turismo.
11.2. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados, até 01
(um) dia útil antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela contratante, não serão considerados
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como inadimplemento contratual.
11.3. A contratada deverá anexar à nota fiscal, uma cópia da solicitação e do contrato na entrega do
produto.
12. RECEBIMENTO DOS PRODUTOS:
12.1. Os produtos serão recebidos por servidor designado pela Secretaria Municipal de Turismo.
12.2. A contratada deverá entregar os produtos no horário das 08h00min às 14h00min, de segunda a
sexta-feira, sob quaisquer pretextos, não serão recebidos produtos fora do expediente de trabalho.
12.3. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do
objeto contratual com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela contratante.
12.4. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de recebimento definitivo, após a verificação da
qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram
atendidas e consequente aceitação das notas fiscais pelo gestor da contratação, devendo haver rejeição
no caso de desconformidade.
13. DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO:
13.1. Para a aquisição dos produtos serão emitidas ordens de compras e serviços, em conformidade
com as propostas vencedoras e de acordo com a necessidade da Secretaria contratante.
13.2. O contrato ficará adstrito à vigência do respectivo crédito orçamentário, a partir da data de sua
assinatura, nos termos do art. 57, da Lei 8.666/1993.
14. DO REGIME DE FORNECIMENTO:
14.1. Conforme a necessidade.
15. DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS:
15.1. Aditivo ao Contrato envolvendo aumento real de preço será admitido somente em caso de
comprovada majoração no preço dos produtos, relativo aos preços praticados antes e após a solicitação
do reajuste, para que o equilíbrio financeiro do contrato possa ser mantido na conformidade do que
estabelece o Estatuto das Licitações.
16.

DA RECISÃO DO CONTRATO:

16.1. O contrato poderá ser rescindido, a critério da Secretaria contratante, decorridos 10 (dez) dias após
o prazo de entrega estipulado no subitem 11.1, caso a contratada não comprove já ter enviado os produtos
via transportadora ou correios, e/ou não apresente justificativa aceitáveis.
16.2. A decisão de rescindir o contrato, no caso previsto no subitem 11.1, caberá a secretaria
contratante, após prévia consulta ao setor solicitante do material, e desde que se vislumbrem
possibilidades de prejuízos a esta Secretaria.
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16.3. Nos casos em que se justifique a rescisão contratual a contratada ficará sujeira às penalidades
previstas no subitem 7.1.4 deste instrumento

Valença-BA, 17 de setembro de 2021.

Luis Frederico Barreto Rehem de Souza
Secretário Municipal de Turismo
Decreto nº 3.797/2021
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2021
ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de
(Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante) para fins de participação no certame
licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro,
que:
1. a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e
o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;
2. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida
ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa;
3. que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
4. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta
licitação antes da adjudicação do objeto;
5. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da
abertura oficial das propostas; e
6. que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e
informações para firmá-la.
local, data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2021
ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06)
(Exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte)

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de
(Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante) para os efeitos do tratamento
diferenciado da Lei Complementar nº 123/06 e para fins de participação no certame licitatório acima
identificado, declaramos:
( ) que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da licitação, na
condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art.
3º da Lei complementar nº 123/06.
Ou
( ) que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública da licitação, na
condição de empresa de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta
o §4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/06.
local, data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2021
ANEXO IV

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) 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, sob
o nº _______, residente à ______________________, nº _______, como nosso mandatário, a quem
outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima,
conferindo-lhe poderes para:
(apresentar proposta de preços, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar
preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame etc).

Local, Data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2021
ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE
HABILITAÇÃO

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de
(Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), em cumprimento do art. 49 da Lei
Federal nº 8.666/93 e em face do quanto disposto no art. 87, inciso IV do mesmo diploma, declaramos:
( ) o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação.
ou
(exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias da Lei Complementar nº
123/06]
( ) o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, ressalvada, na forma do §1º do art. 43
da Lei complementar nº 123/06, a existência de restrição fiscal.

Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2021
ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENA CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA ÀS CONDIÇÕES EDITALÍCIAS

DECLARAÇÃO DE PLENA CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA ÀS CONDIÇÕES EDITALÍCIAS

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de
(Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), declaramos:
( ) a plena ciência e concordância às condições do Edital e seus anexos.

Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2021
ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de
(Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), declaramos, sob as penas da lei,
em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, que não empregamos menor de 18 anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
( ) nem menor de 16 anos.
( ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Local, Data
Razão Social
CNPJ
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2021
ANEXO VIII
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº _______/2021  TERMO DE CONTRATO
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VALENÇA,
E____________, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ASSESSORIA ÀS UNIDADES ESCOLARES DO
MUNICÍPIO NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA PDDE

O MUNICÍPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica de direito interno, inscrito no CNPJ sob o nº
____________________________, com sede administrativa na _____________________, s/nº - Centro 
Valença - Bahia, CEP ____________, por seu Prefeito __________________, [nacionalidade, estado civil],
portador da Cédula de Identidade nº ________________ [número e órgão expedidor/unidade da federação] e
CPF (MF) nº ________________, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa
________________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº
________________, estabelecida [inserir endereço completo], representada pelo seu [inserir cargo],
Senhor(a) [inserir nome completo, nacionalidade, estado civil e profissão], portador da Cédula de Identidade
nº ________________ [inserir número e órgão expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) nº
________________, de acordo com a representação legal que lhe outorgada por [procuração/contrato
social/estatuto social], com base no Edital do Pregão Eletrônico nº 047/2021 e todas as disposições da Lei nº
10.520/02 e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de
serviços comuns, instruído no Processo Administrativo nº 453/2021 , mediante as cláusulas e condições que
se seguem:
CLÁSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente contrato tem como objeto a aquisição de diversos materiais de consumo e contratação de
serviços para a Realização do VALENÇA ECOSURF FESTIVAL, no Município de VALENÇA/BA, em
atendimento ao convenio CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADANIA/ PREFEITURA MUNICIPAL DE
VALENÇA/BA -PLATAFORMA +BRASIL Nº 898343/2020, conforme especificações constantes do Anexo I Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº 053/2021 e quantitativos constantes da tabela a
seguir:
UNIDADE DE
V.
QUANT
V. TOTAL
MARCA
ITEM
DESCRIÇÃO
MEDIDA/
UNITÁRIO
APRESENTAÇÃO
...
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1. O valor total deste contrato é de R$ ___(___).
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
3.1. A despesa orçamentária decorrente da execução deste contrato correrá à conta das dotações vigentes,
especificadas no Contrato decorrente desta licitação, a saber:
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ÓRGÃO: 02.15.00  Secretaria Municipal de Turismo
UNIDADE: 02.15.17  Secretaria Municipal de Turismo
PROJETO/ATIVIDADE: 2111  Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo
ELEMENTO DE DESPESA: 339039  Outros Serviços de Terceiros  Pessoa Jurídica
FONTE DE RECURSOS: 00/24
CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO
4.1
O prazo para entrega do objeto/serviço da licitação, é de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do
recebimento da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento/serviços que será emitida via e-mail, com
numeração específica para registro do envio e acompanhamento de prazo de entrega.
4.2
O prazo poderá à critério exclusivo da Administração ser prorrogado, após solicitação justificada e
comprovada do Fornecedor.
4.3. Em caso de urgência justificada, poderá ser autorizado o fornecimento do material mediante contato
telefônico pelo responsável identificado pelo CONTRATANTE.
CLÁUSULA QUINTA ² DA EXECUÇÃO
5.1. O fornecimento deverá ser executado na forma prevista no Termo de Referência da Licitação e de acordo
com as necessidades e conveniências do Contratante:
5.1.1. O preço contratado deverá incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente, inclusive encargos
sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituirá a única e completa
remuneração pelo fornecimento do material, incluído frete até os locais de entrega.
5.1.2. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando-se a
condição de pagamento à vista, não devendo por isso computar qualquer custo financeiro para o período
de processamento das faturas.
5.1.13. É vedada a cessão ou transferência total do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da
contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com
terceiros.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
6.1. 2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na
data de ____/____/______ e encerramento em ____/____/______, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da
Lei nº 8.666, de 1993.
CLÁUSULA SÉTIMA ² DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
7.1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial.
7.2. O CONTRATADO deve:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 39HD+CQKFSRKMZPWCYCRDW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
24 de Setembro de 2021
58 - Ano - Nº 5997

Valença

a) fornecer os serviços de acordo com as quantidades e especificações técnicas constantes no
instrumento convocatório e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de
expediente da Administração;
b) zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla
ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às
observações e exigências que lhe forem solicitadas;
c) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do contrato;
d) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e
terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob
sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou
interrupção do fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda
por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas após a sua ocorrência;
e) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
f) providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes,
necessários à execução do contrato;
g) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre
as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e
respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato;
h) adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, visando à
perfeita execução deste contrato;
i) executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as especificações e/ou
norma exigida, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de infraestrutura e equipe técnica
necessária à sua execução;
j) trocar, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado;
k) manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão de obra para
execução completa e eficiente dos serviços
l) emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos serviços executados e
valor total.
m) observar e adotar todas as normas de segurança e prevenção a incêndio, recomendadas por Lei.
n) cumprir outras exigências constantes do edital do Pregão Eletrônico nº 047/2021 ao qual está vinculado.
7.3. São expressamente vedadas ao CONTRATADO:
a) a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização do contratante;
b) a subcontratação total para a execução do objeto deste contrato.
c) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE, durante a vigência deste
contrato.
7.4. O CONTRATANTE deve:
a) Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.
b) Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa
oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura,

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 39HD+CQKFSRKMZPWCYCRDW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Valença

Sexta-feira
24 de Setembro de 2021
59 - Ano - Nº 5997

c) Fiscalizar e avaliar a execução do contrato, através de agente previamente designado, podendo, para
tanto, vistoriar, solicitar a emissão de relatórios gerenciais e auditar os relatórios de fornecimento elaborados
pela Contratada;
d) Proporcionar à Contratada o acesso às informações e documentos necessários á execução dos serviços;
e) Comunicar à Contratada, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade, imprecisão ou
desconformidade verificada na execução do contrato, assinalando-lhe prazo para que a regularize sob pena
de serem-lhe aplicadas as sanções legais e contratuais previstas;
f) Indicar o local onde os materiais serão entregues para atendimento da demanda e recolhidos.
g) Efetuar os pagamentos devidos de forma tempestiva, de acordo com o estabelecido em contrato.
h) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues, caso os mesmos afastem-se das especificações do
Edital e seus Anexos e da Proposta da contratada.
i) Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial quanto à
aplicação de penalidades pelo descumprimento total ou parcial do contrato.
j) observar as obrigações relativas ao CONTRATANTE, previstas no Anexo I - Termo de Referência do edital
do Pregão Eletrônico nº 047/2021.
CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO
8.1. O objeto desta licitação será recebido, conforme autoriza o art. 73 da Lei 8.666/1993.
I - provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;
II - definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a
adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69 desta Lei;
8.2. No ato de entrega do objeto, o CONTRATADO deve apresentar recibo ou documento fiscal válido
correspondente ao material fornecido.
8.3. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo
com o contrato.
CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
9.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidor ou
por representante do CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, permitida a assistência de
terceiros.
9.2. Durante a vigência deste contrato, o CONTRATADO deve manter preposto, aceito pela Administração do
CONTRATANTE, para representá-lo sempre que for necessário.
9.3. A atestação de conformidade da execução do objeto cabe ao titular do setor responsável pela
fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.
CLÁUSULA DÉCIMA ² DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO OBJETO
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10. Não será exigida garantia da execução do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA ² DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO
11.1. O Pagamento será efetuado mensalmente, até 30º (trigésimo) dia do mês subsequente ao do
fornecimento realizado, por meio de ordem bancária (depósito ou transferência eletrônica) na conta corrente
do licitante vencedor, mediante a apresentação de Nota Fiscal e/ou Fatura correspondente, devidamente
atestada pelo Órgão de Competente.
11.2. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização
por parte da CONTRATADA.
11.3. A CONTRATADA deve apresentar a nota fiscal/fatura relativa ao fornecimento realizado, em 02 (duas)
vias, emitidas e entregues na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Valença, para fins de liquidação e
pagamento, acompanhada, das seguintes comprovações de regularidade trabalhista e fiscal para com a
Fazenda Federal, Estadual e Municipal e perante o FGTS.
11.4. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a nota
fiscal/fatura será devolvida à Contratada pela Fiscalização e o pagamento ficará pendente, até que a mesma
providencie as medidas saneadoras.
11.5 O Contratante pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações
devidas pela Contratada, nos termos deste contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA ² DO REAJUSTAMENTO, DA REVISÃO E DA ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS
12.1. O preço unitário considerado para o fornecimento/execução dos serviços será o preço ofertado na
proposta vencedora.
12.2. No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes e demais despesas
que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto deste contrato, isentando o CONTRATANTE de
quaisquer ônus por despesas decorrentes.
12.3. Transcorridos 12 (doze) meses da contratação e, caso haja prorrogação do contrato, os preços poderão
ser reajustados, tendo por base a data da apresentação da proposta, tendo como limite máximo a variação do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo  IPCA/IBGE.
12.3.2. Para a efetiva aplicação do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora deverá apresentar
sua solicitação por escrito, contendo os demonstrativos e seus comprovantes, para análise e negociação a
Prefeitura Municipal de Valença.
12.4. A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se
tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do
contrato, devendo ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou
excessivo.
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12.5. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada
considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do
IPCA do IBGE pro rata tempore.
12.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pelo Contratante, entre a
data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos na
fatura do mês seguinte ao da ocorrência, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x
N x VP, onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
i
I = 6/100
365
365
Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.

I=

I = 0,00016438

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
13.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja
interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
13.2. O CONTRATADO ficará obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO
14.
Constituem motivo para rescisão do contrato:
14.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
14.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
14.3. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da
conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados;
14.4. O atraso injustificado no início do fornecimento;
14.5. A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
14.6. A subcontratação total do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste edital e no
contrato;
14.7. A subcontratação parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescência da Administração, e
autorização expressa no Edital ou contrato;
14.8. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
14.9. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº
8.666/93;
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14.10. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
14.11. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
14.12. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execução do contrato;
14.13. Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas e determinadas
pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no
processo administrativo a que se refere o contrato;
14.14. A supressão, por parte da Administração, dos serviços/materiais, acarretando modificação do valor
inicial do contrato além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;
14.15. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e
vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
14.16. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes do
serviço/fornecimento, ou parcelas destes, já recebidas, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
14.17. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução
do contrato;
14.18. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis.
14.19. A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento administrativo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
14.20. O licitante reconhece dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no
art. 77 desta Lei
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES
15.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
15.1.1. Advertência por escrito;
15.1.2. Multa de mora de 0,03% sobre o valor do contrato por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias,
após o qual será caracterizada a inexecução total do contrato;
15.1.3. Multa compensatória de 10% sobre o valor do contrato;
15.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração,
por prazo não superior a 02 (dois) anos;
15.1.5. 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 de 02 (dois) anos.
15.2. A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
15.2.1. Advertência por escrito;
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15.2.2. Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% sobre o valor do contrato por
ocorrência, até o limite de 30%;
15.2.3. Em caso de inexecução total, multa compensatória de 20% sobre o valor do contrato;
15.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração,
por prazo não superior a 02 (dois) anos;
15.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
15.3. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município e, será
descredenciado no Cadastro de Fornecedores do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo
da aplicação de multa em percentual equivalente à multa prevista para inexecução total do contrato e das
demais cominações legais.
15.4. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às
empresas ou aos profissionais que:
15.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
15.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
15.5. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
15.6. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao
licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes.
15.7. A multa será descontada da garantia do contrato quando houver e de pagamentos eventualmente
devidos pela Administração, ou cobradas judicialmente quando for o caso.
15.8. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é de
competência exclusiva da Prefeitura Municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO
16.
A legislação aplicável ao presente contrato, principalmente em suas omissões, fundamenta-se nas
Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, de modo que esta minuta vincula-se ao edital e anexos do Pregão
Eletrônico nº 0472021, constante do Processo Administrativo nº 453/2021, bem como à proposta do
CONTRATADO.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO
17.
As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Cidade de Valença, com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
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E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 4 (quatro) vias de igual teor
e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes da
parte, CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas testemunhas abaixo.
Valença - BA, em [data].

MUNICÍPIO DE VALENÇA
JAIRO DE FREITAS BAPTISTA
Prefeito
[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [nome completo]
CI: [número e órgão emissor] e CPF: [número]
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social]

TESTEMUNHAS:

NOME:

CPF:

NOME:

CPF:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2021
ANEXO IX
MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS
LICITANTE:
END. COMERCIAL:

UF:
CEP:
E-MAIL:
FONE:
CONTATO:
CNPJ:
INSC. ESTADUAL:
VALIDADE DA PROPOSTA:
REPRESENTANTE LEGAL:
DADOS BANCÁRIOS: BANCO:
AGÊNCIA:
C/C:
OBJETO: aquisição de diversos materiais de consumo e contratação de serviços para a Realização do
VALENÇA ECOSURF FESTIVAL, no Município de VALENÇA/BA, em atendimento ao convenio
CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIDADANIA/ PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA/BA PLATAFORMA +BRASIL Nº 898343/2020, conforme especificações constantes neste Edital e Anexos.
PLANILHA DE QUANTATIVOS E PROPOSTA DE PREÇOS
VALO
VALOR
R
ITEM
DISCRIMINAÇÃO
FORMA QUANTIDADE UNITÁR
MARCA
TOTAL
IO1
2

...

[O
Licitante
deve
preencher a Proposta
conforme discriminação,
unidade e quantidade
para o item que ofertar
preço, de acordo com o
Termo de Referência 
Anexo I] O erro na
discriminação ensejará a
desclassificação.
VALOR TOTAL:
PROPOSTA3:

VALOR TOTAL DA
Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para o fornecimento do
objeto, sendo de nossa exclusiva responsabilidade as despesas como transporte, alimentação, proventos,
encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais,
seguros e demais despesas inerentes, estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente, com às
especificações do objeto licitado, estamos ciente de que não cabe quaisquer reivindicações devidas a erros
nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade
1Para

fins de julgamento da proposta, serão consideradas até duas casas decimais.
O valor total para cada item será o valor unitário multiplicado pela quantidade total estimada.
3 O Valor Total da Proposta corresponde a soma de todos os itens para os quais o licitante ofertar proposta.
2
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competente.
Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos
da Lei 10.520/02, da Lei nº 8.666/93, e às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico
nº 053/2021.
RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE
____________________, _____/____/____
________________________________________
LOCAL
DATA
ASSINATURA E CARIMBO COM CNPJ E
CPF DO REPRESENTANTE
Observações:A proposta deverá indicar aos dados bancários em que serão creditados os pagamentos
durante a execução do contrato.
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