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Licitações
FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE CULTURA E
CIDADANIA - FICC

P R E G Ã O E L E T R Ô NI CO Nº 0 0 5 /2 0 2 2 - S RP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2022
LICITAÇÃO BANCO DO BRASIL Nº 928234
Regência Legal Lei Federal 8.666/93 E 10.520/02, Lei Complementar Nº 123/06 E 147/14, Decreto Federal 10.024/19

1. Órgão Interessado
MUNICÍPIO DE ITABUNA – FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE CULTURA E CIDADANIA (FICC)
3. Processo Administrativo nº
PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2022
038/2022
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
4. Tipo de Licitação/forma de apuração
5. FORMA DE FORNECIMENTO
INDIRETA
MENOR PREÇO OBITIDO ATRAVÉS DO

2. Modalidade

MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO.

6. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSÁRIOS PARA USO DA FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE CULTURA
E CIDADANIA (FICC).

7. Local e Data do Recebimento das Propostas e Início da Abertura dos Envelopes
Endereço eletrônico: O Pregão será realizado em sessão pública “online” por meio de recursos de tecnologia da
informação – INTERNET, através do site www.licitacoes-e.com.br mediante a inserção e monitoramento de dados gerados
ou transferidos para o aplicativo “licitações-e”, constante da página eletrônica do Banco do Brasil.
Recebimento das propostas: até 21/03/2022 às 09:00 horas.
Abertura das propostas: 31/03/2022 às 09:00 horas.
Início da sessão de disputa de preços: 31/03/2022 às 10:00 horas.
SERÁ CONSIDERADO O HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA-DF PARA TODAS AS INDICAÇÕES DE TEMPO CONSTANTES NESTE
EDITAL.

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Projeto
Atividade

Unidade Orçamentária

Elemento Despesa

Fonte de Recurso

Não aplicável nesta fase

9. Prazo de entrega

10. Patrimônio Líquido Mínimo necessário

IMEDIATO após solicitação da Fundação.

**************

11. Valor estimado para contratação
LOTE 01: R$ 186.481,85 (CENTO E OITENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E HUM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

12. Local, horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital.
Responsável: WILLIAM E. COSTA INDA
Endereço: Av. Fernando Gomes, 665-701 - Nossa Sra. das Graças, Itabuna - BA, 45600-430.
Complemento: SETOR DE LICITAÇÕES
Cidade: ITABUNA
Horário:
Das 08:00 às 14:00 h

Estado: BAHIA
Telefone/Fax:
E-mail:
licitacao@ficc.com.br

1. DO OBJETO
1.1. O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa para AQUISIÇÃO DE MATERIAL
DE LIMPEZA NECESSÁRIOS PARA USO DA FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE CULTURA E CIDADANIA (FICC), conforme as
especificações descritas no Termo de Referência, Anexo I, que integra o presente Edital.
1.2. Poderá ser solicitada a apresentação de AMOSTRAS dos materiais licitados, que deverão ser encaminhadas em até
02 (dois) dias úteis após a declaração do vencedor do certame, sob pena de desclassificação da empresa que não cumprir
tal solicitação (quando pertinente).
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1.3. As amostras poderão ser avaliadas conforme as especificações constantes do ANEXO I, por representantes da
Fundação.
1.4. As amostras que estiverem em desacordo com o apresentado na proposta de preços serão rejeitadas
imediatamente.
1.5. A AMOSTRA APRESENTADA NÃO SERÁ DESCONTADA DO QUANTITATIVO ARREMATADO, E O MUNICÍPIO NÃO SE
RESPONSABILIZARÁ PELA DEVOLUÇÃO.
2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança –
criptografia e autenticação – em todas as suas fases.
2.2. O certame será realizado através do aplicativo “licitações-e” do Portal Eletrônico do Banco do Brasil S.A.
2.3. Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Setor de Licitações e Contratos denominado “Pregoeiro”, com o
suporte de sua equipe de apoio, os quais, juntamente com a autoridade competente do órgão promotor da licitação,
formam o conjunto de operadores do sistema do Pregão Eletrônico.
3. DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DO PREGÃO
3.1. Data limite para acolhimento das propostas: até às 09:00 horas de 31/03/2022.
3.2. Data e hora de abertura das Propostas: 31/03/2022 às 09:00 horas.
3.3. Data e Hora para início da disputa de preços: 31/03/2022 às 10:00 horas.
3.4. Para efeito deste edital será considerado o horário da cidade de Brasília–DF.
3.5. Endereço Eletrônico para o encaminhamento das propostas: O Pregão será realizado em sessão pública online por
meio de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, através do site www.licitacoes-e.com.br mediante a inserção
e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “licitações-e”, constante da página eletrônica do
Banco do Brasil.
4. DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1. Homologado o resultado da licitação, a FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE CULTURA E CIDADANIA (FICC) convocará o(s)
licitante(s) vencedor(es) para formalizar a ARP e, se for o caso, com os demais classificados (CADASTRO DE RESERVA),
obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos, para fins de publicidade.
4.2. Será admitida a formação de CADASTRO DE RESERVA, em anexo à respectiva ARP, com o registro do(s) licitante(s)
que aceite(m) cotar o(s) bem(ns) ou serviço(s) com preço(s) igual(is) ao(s) preço(s) vencedor(es), excluído o percentual
da margem de preferência quando o objeto cotado pelo licitante interessado não atende a tal requisito, devendo-se
observar que:
a) por ocasião da homologação da licitação no sistema licitações-e, a autoridade superior convocará os licitantes
com propostas não recusadas para que possam aderir ao cadastro reserva;
b) quando da convocação, o sistema enviará mensagem aos licitantes, informando o prazo para manifestação
definido pela autoridade competente, que não será inferior a 24 HORAS;
c) a licitante interessada em participar do cadastro reserva deverá acessar o sistema licitações-e, dentro do prazo
estipulado, para efetivar sua participação, aceitando registrar o(s) preço(s) igual(is) ao do(s) vencedor(es) e se
sujeitar às exigências e obrigações constantes deste Edital e seus apêndices, inclusive quanto às condições de
participação, de aceitação e classificação da proposta e de habilitação;
d) se houver mais de um licitante interessado, apenas serão admitidas a compor o cadastro de reserva as três
primeiras empresas que registrarem o interesse via licitações-e;
e) A análise das condições de participação, o julgamento da qualidade do(s) objeto(s) proposto(s) e da habilitação
do(s) licitante(s) que constem do cadastro de reserva apenas será efetuada, pelo Pregoeiro, quando da sua
eventual e futura convocação para assumir a titularidade do registro, nas hipóteses previstas no art. 13, parágrafo
único, bem como nos casos de cancelamento do registro fixadas nos arts. 20 e 21, ambos do Decreto nº
7.892/2013, observadas as exigências contidas no presente Edital e seus apêndices.
4.3. O cadastro reserva tem por objetivo suprir eventuais impossibilidades de atendimento pelo primeiro colocado da
licitação e titular da ARP, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013, como também às recusas
em assinatura da respectiva ARP pelo(s) titular(es).
4.4. A ARP é um documento vinculativo, obrigacional, com as condições de compromisso para a futura contratação,
inclusive com preços, especificações técnicas, fornecedores e órgãos participantes, conforme as disposições contidas
neste instrumento convocatório e nas respectivas propostas, a qual deverá ser assinada pelo(s) vencedor(es) do certame
e titulares de cadastro de reserva, observado os procedimentos fixados neste edital, ficando as empresas sujeitas às
penalidades nela previstas pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
4.5. Serão registrados na ARP, nesta ordem:
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a) os dados de identificação dos particulares vencedores, as especificações (inclusive indicando marca e modelo,
para materiais e equipamentos), os preços e quantitativos, tudo em conformidade com a proposta do licitante
vencedor do certame, por item ou grupo do objeto; e
b) os dados de identificação dos particulares interessados em compor o CADASTRO DE RESERVA, a ordem de
classificação de cada interessado e as especificações (marca e modelo, para materiais e equipamentos), por item
ou grupo do objeto.
4.6. O registro formalizado na ata, a ser firmada entre o órgão e a empresa que apresentar a proposta classificada em
primeiro lugar no presente certame, terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação.
4.7. Durante o prazo de validade do registro de preços o órgão não ficará obrigado a comprar o(s) item(s) objeto deste
pregão exclusivamente pelo sistema de registro de preços, podendo realizar licitações ou proceder a outras formas de
aquisição quando julgar conveniente, desde que obedecida a legislação pertinente às licitações, ficando assegurado ao
beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições.
4.7.1. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro
quando o município optar pela aquisição por meio legalmente permitido e o preço cotado neste for igual ou
superior ao registrado.
4.8. O(a) pregoeiro(a) da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de
verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata, sendo que serão considerados compatíveis com os de
mercado, os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor de licitações.
4.8.1. Caso seja constatado que o preço registrado na ata seja superior à média dos preços de mercado, o(a)
pregoeiro(a) solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequálo aos níveis definidos no subitem anterior.
4.8.2. Caso o fornecedor não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido, e o(a)
pregoeiro(a) da ata deverá convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
4.8.3. Em hipótese de não haver êxito nas negociações de que trata os subitens anteriores, o pregoeiro(a)
procederá a revogação da ata, promovendo a compra por outros meios licitatórios.
5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1. Podem participar deste Pregão todos os licitantes do ramo do objeto desta licitação, que atendam todas as
exigências deste edital, inserindo-se, aí, as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, sendo que, para estas duas
últimas, será concedido tratamento favorecido, diferenciado e simplificado, em consonância com a Lei Complementar
nº 123/2006.
5.2. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e subsequente
encaminhamento de proposta de preço até a data e horário previstos no subitem 3.1, através do endereço eletrônico
constante no subitem 3.5, deste edital.
5.3. Os licitantes deverão manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento
dos requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste edital.
5.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções
previstas no Decreto nº 10.024/19.
5.5. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.
5.6. Não serão aceitos licitantes que detenham as seguintes restrições:
5.6.1. cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração Municipal, ou, ainda,
penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública, nas hipóteses previstas no art. 88 da Lei nº.
8.666/93;
5.6.2. que estejam reunidos em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si ou qualquer
que seja a sua forma de constituição;
5.6.3. sob falência, concordata, dissolução ou liquidação;
5.6.4. empresas estrangeiras que não funcionem no país;
5.6.5. empresa ou entidade da qual participe, de qualquer forma, servidores municipais dessa prefeitura.
5.7. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições
constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do
processo.
5.8. Nenhuma licitante poderá participar desta licitação com mais de uma PROPOSTA DE PREÇOS, sob pena de exclusão
do certame.
6. DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE OU DO SEU REPRESENTANTE
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6.1. Os licitantes ou seus representantes deverão estar previamente credenciados perante o provedor do sistema
eletrônico, através do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br.
6.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação de senha, pessoal e intransferível, para acesso
ao sistema eletrônico.
6.2.1. A chave de identificação e a senha poderão ter validade de até 1 (um) ano e poderão ser utilizadas em
qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco,
devidamente justificado.
6.3. A perda da senha ou quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema para imediato
bloqueio de acesso.
6.4. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, para que essa possa gozar dos benefícios previstos
no “Capítulo V” da Lei Complementar nº 123/2006, é necessário, à época do credenciamento, acrescentar as expressões
“Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte” ou suas respectivas abreviações “ME” ou “EPP” à sua firma ou
denominação, conforme o caso.
6.4.1. Caso a licitante já esteja cadastrada no Sistema e não constem os dados acima em sua firma ou
denominação, deverá providenciar a alteração de seu cadastro no Sistema junto a qualquer agência do Banco
do Brasil S/A.
6.4.2. A comprovação de que trata o subitem, quanto à condição de microempresa ou empresa de pequeno
porte (ME ou EPP), será realizada quando da entrega dos documentos de habilitação, pela licitante detentora do
melhor lance ou proposta, através de um desses documentos:
a) Contrato Social, registrado na Junta Comercial, constando a condição de ME ou EPP;
b) Certidão de optante pelo SIMPLES emitido pela Receita Federal, quando for o caso; ou
c) declaração de ME ou EPP, conforme Anexo VIII.
6.5. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
6.6. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
6.7. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu representante
legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
6.8. Incumbirá ainda 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 quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
7. DOS PROCEDIMENTOS
7.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico, o licitante deverá encaminhar, exclusivamente por meio do
sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no Edital, a proposta de preços inicial em
conformidade com o item 10, até a data e hora estabelecidas, quando, então, se encerrará automaticamente a fase de
recebimento de propostas.
7.2. Os documentos de habilitação e a proposta de preços deverão estar no formato PDF.
7.3. Os documentos de habilitação e a proposta do licitante melhor classificado serão disponibilizados para avaliação do
Pregoeiro e para acesso público somente após o encerramento da sessão pública de lances.
7.4. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação
anteriormente inseridos no sistema. Após o início da sessão pública do pregão eletrônico não caberá desistência da
proposta e/ou do lance ofertado.
7.5. Para inserção de sua proposta inicial, o licitante deverá observar rigorosamente a descrição e unidade de
fornecimento do objeto, constante neste Edital e seus Anexos.
7.6. No campo “INFORMAÇÕES ADICIONAIS” da proposta eletrônica, deverá obrigatoriamente ser especificada uma
única marca para o item ofertado. Não serão aceitas expressões do tipo “diversas”, “marcas diversas”, ou quaisquer
outras. Será desclassificada a empresa que não colocar a marca neste campo.
7.7. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com
os requisitos do Edital e/ou que forem manifestamente inexequíveis.
7.8. O julgamento das propostas será feito pelo menor preço por lote, de acordo com o especificado no Anexo II.
7.9. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em tempo real por todos
os participantes.
7.10. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importará em desclassificação da proposta, sem prejuízo
das sanções previstas nesse Edital.
7.11. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo Pregoeiro.
7.12. Somente as propostas classificadas pelo Pregoeiro participarão da etapa de envio de lances.

4
Av. Fernando Gomes, 665-701 - Nossa Sra. das Graças, Itabuna - BA, 45600-430
CNPJ nº 05.054.133/0001-64

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W5EB8B1C0SQNWPMO93KDJQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
21 de Março de 2022
6 - Ano X - Nº 362

Itabuna

FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE CULTURA E
CIDADANIA - FICC
7.13. O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço ofertado na etapa de propostas.
7.14. No caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva etapa, valem os valores obtidos na etapa de
propostas.
7.15. Aberta a etapa competitiva (sessão pública de lances), o licitante poderá encaminhar lances, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado
no registro.
7.16. O licitante poderá oferecer lances sucessivos, considerando o valor do lote, observando o horário fixado e as regras
de aceitação dos mesmos.
7.17. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.
7.18. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e registrado em
primeiro lugar pelo sistema eletrônico.
7.19. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de R$ 0,01 (um centavo), que incidirá tanto em
relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que cobrir a melhor oferta.
7.20. Se algum licitante fizer um lance que esteja em desacordo com a licitação (preços e diferenças inexequíveis ou
excessivas), poderá tê-lo cancelado pelo Pregoeiro através do sistema.
7.21. Durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, o licitante será informado em tempo real do valor do menor lance
registrado, vedada a identificação do seu detentor.
7.22. A etapa de lances da Sessão Pública será no modo de disputa Aberto e Fechado, conforme art. 33 do Decreto
Federal 10.024/2019, e terá duração de 15 (quinze) minutos.
7.23. Encerrado o prazo previsto no subitem 7.21, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e,
transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente
encerrada.
7.24. Encerrado o prazo de que trata o subitem 7.22, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de
valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento) superior àquela possam ofertar um lance
final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.25. Na ausência de, no mínimo, 03 (três) ofertas nas condições de que trata o subitem 7.23, os autores dos melhores
lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 03 (três), poderão oferecer um lance final e fechado
em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
7.26. Encerrados os prazos estabelecidos nos subitens 7.23 e 7.24, o sistema ordenará os lances em ordem crescente de
vantajosidade.
7.27. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos subitens 7.23 e 7.24, haverá o reinício da etapa
fechada para que os demais licitantes, até o máximo de 03 (três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance
final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa,
o disposto no subitem 7.25.
7.28. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para
habilitação, o Pregoeiro poderá, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do disposto no
subitem 7.26.
7.29. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva, o sistema eletrônico poderá
permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no
certame, sem prejuízo dos atos realizados.
7.30. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada
somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico
www.licitacoes-e.com.br.
7.31. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de
pequeno porte, entendendo-se como empate ficto as propostas apresentadas pelas ME e EPP que sejam superiores em
até 5% (cinco por cento) à proposta mais bem classificada.
7.32. Ocorrendo empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será acionada pelo
sistema para apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado.
7.33. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro encaminhará, 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 no Edital.
7.34. O licitante que receber solicitação de negociação deverá responder dentro do prazo estipulado na sessão pelo
Pregoeiro. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.
7.35. Concluída a negociação, o licitante melhor classificado deverá encaminhar via sistema, a proposta adequada ao
último lance ofertado e, se necessário, os documentos complementares, no prazo de até 02hs (duas horas), contadas do
encerramento do certame.
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7.36. 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 aquisição do objeto e verificará
a habilitação do licitante conforme disposições do Edital.
7.37. O Pregoeiro poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e
acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
7.38. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, a sessão pública será
reiniciada mediante aviso prévio no sistema e a ocorrência será registrada em ata.
7.39. Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para habilitação, o
Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma
proposta que atenda ao Edital.
7.40. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no Edital, o licitante será declarado vencedor.
8. DA IMPUGNAÇÃO E MODIFICAÇÕES DO EDITAL
8.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar, desde que justificadamente, o ato convocatório do Pregão.
8.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de
recebimento da impugnação.
8.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame.
8.4. As modificações no edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado para divulgação do
texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar
a formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico aos licitantes, conforme art. 22 do Decreto federal nº
10.024/19.
9. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
9.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este pregão deverão ser enviados ao pregoeiro em até 03 (três) dias
úteis, anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, por meio eletrônico via internet, no endereço
licitacao@ficc.com.br, ou protocolados no Setor de Licitações, na Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania, Av.
Fernando Gomes, 665-701 - Nossa Sra. das Graças, Itabuna - BA, 45600-430.
9.2. O pregoeiro responderá os esclarecimentos no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de
recebimento, podendo solicitar apoio técnico formal para responder.
9.2.1. As respostas aos esclarecimentos serão publicadas no sistema e vincularão a administração e os licitantes.
10. DAS PROPOSTAS
10.1. As propostas serão encaminhadas, através do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br. A licitante, quando
do envio da proposta deverá indicar no campo “informações adicionais” a sua condição de ME ou EPP.
10.2. A proposta e os lances formulados deverão indicar preço unitário e global, para o lote licitado, de acordo com o
praticado no mercado, em algarismo e por extenso (total), expresso em moeda corrente nacional – reais (R$).
10.3. Havendo divergência entre a proposta e o lance de que dispõe o item 10.2, será considerado válido o preço por
extenso.
10.4. Os valores unitários poderão ter até três casas decimais, sendo as frações resultantes desprezadas ao final dos
cálculos (preço global), na forma do § 5º do art. 1º da Lei 9.069/95.
10.5. Na formação dos preços apresentados deverão estar incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários,
tributários e de transporte, bem como, quaisquer outros que venham a incidir para entrega dos mesmos.
10.6. No sistema, o licitante deverá informar a Marca e referência do produto ofertado se houver, no campo
“Informações Adicionais” do formulário proposta do sistema eletrônico, ficando a mesma obrigada a informar
na proposta final, caso arrematante, a marca do produto ofertado sob pena de desclassificação no certame.
10.7. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser apresentada na forma do Anexo deste edital,
redigida em papel timbrado da licitante, por meio mecânico ou informatizado, de forma clara e inequívoca, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às especificações contidas neste edital, assinada a última folha
e rubricada nas demais pelo seu titular ou representante legal da licitante, devidamente identificado, nela constando,
obrigatoriamente:
10.7.1. Razão Social, CNPJ, endereço, CEP, telefone e e-mail da pessoa de contato;
10.7.2. marca, modelo, referência e demais características dos materiais ofertados se houver, deverão ser
informados, obrigatoriamente, na Proposta final;
10.7.3. especificação do preço unitário e total de cada item classificado, expresso em reais, com, no máximo, 03
(três) casas decimais, e valor total da proposta;
10.7.4. prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias da data de sua abertura;
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10.7.5. nome do banco e número da conta corrente em que deseja receber o pagamento;
10.8. A licitante deverá juntar à proposta de preços, obrigatoriamente, declaração de que garantirá a substituição dos
materiais, sem ônus para a Administração Municipal, durante o prazo de validade dos mesmos, caso venham a apresentar
vícios e/ou defeitos.
11. DA HABILITAÇÃO
11.1. Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente no dia do certame e deverão ser
apresentados, por meio do sistema, concomitantemente com a proposta, com a descrição do
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.
11.1.1. O licitante classificado em primeiro lugar deverá enviar a proposta adequada ao último lance
ofertado e, se necessário, os documentos complementares, na forma e no prazo especificado
no subitem 7.35.
11.1.2. O licitante que deixar de apresentar a documentação, apresentar documentação falsa ou não
mantiver sua proposta, será inabilitado do certame e ficará passível da aplicação de multa, assim
como a decretação da suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município.
11.2. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação de:
a) em se tratando de empresa individual, o registro comercial, com carimbo do registro e com objeto compatível
com a licitação;
b) em se tratando de sociedades comerciais, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, com carimbo do registro e com objeto compatível com a licitação, acompanhados dos documentos de
eleição de seus administradores;
c) no caso de sociedades por ações, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com objeto compatível
com a licitação, acompanhado de documentos da eleição de seus administradores, devidamente registrados, com
carimbos dos registros e autenticação;
d) no caso de sociedades civis, a inscrição do ato constitutivo, com a prova de diretoria em exercício, com objeto
compatível com a licitação, com carimbo do registro e autenticado;
e) em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de autorização e ato
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir;
f) cédula de identidade do(s) representante(s) legal(is) ou sócio(s) administrador(es).
11.3. A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através de certidão emitida pela Secretaria da Fazenda do
Governo do Estado;
c) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
d) prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativos
a tributos federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;
e) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação
do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF;
f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
11.3.1. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para
efeito da regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restrição.
11.3.2. Havendo restrição na regularidade fiscal da microempresa e empresa de pequeno porte, será assegurado
o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo momento inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração, para regularização,
pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
negativa.
11.3.3. A não regularização da documentação no prazo fixado no item implicará na inabilitação do licitante.
11.3.4. Declaração de Condição de empresa idônea para licitar e celebrar contrato com a Administração Pública;
Declaração de que não possui fato superveniente impeditivo para a habilitação e Declaração de que não possui
no quadro de pessoal da empresa, empregados menores de 18 anos, conforme modelo constante do Anexo VI
deste instrumento.
11.3.5. As certidões negativas que não indiquem expressamente o prazo de validade, serão válidas pelo prazo de
90 (noventa) dias da sua emissão.
11.3.6. Quando da apresentação da documentação se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão ser
apresentados em nome e com CNPJ da matriz.
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11.3.7. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão ser apresentados em nome e com o CNPJ da filial,
exceto aqueles, que em razão da centralização e certidão conjunta deverão ser apresentados em nome e com CNPJ
da matriz que abrangerá todas as suas filiais.
11.4. A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
11.4.1. 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, podendo ser atualizado por índices oficiais,
quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, vedadas a sua substituição
por balancetes ou balanços provisórios. O licitante apresentará, conforme o caso, a publicação do Balanço ou cópia
reprográfica das páginas do Livro Diário onde foram transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultado, com os
respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial;
11.4.2. As Demonstrações Contábeis devem ser referentes a um exercício completo, sendo que, até 30 de abril,
serão aceitas as do penúltimo exercício encerrado e, após esta data, é obrigatória a apresentação das
Demonstrações do último exercício encerrado;
11.4.3. As empresas recém constituídas deverão apresentar Balanço de Abertura, devidamente registrado na
repartição competente;
11.4.4. Para as empresas optantes do “SIMPLES”, a qualificação será atestada, mediante apresentação de
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), do último exercício;
11.4.5. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com
data de expedição.
11.5. A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazo com o objeto da licitação, através de apresentação de um ou mais atestados fornecidos por
pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem ter prestado serviços semelhantes ao objeto desta
licitação.
12. DOS RECURSOS
12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, no prazo de 20min (vinte minutos), em campo próprio do sistema,
manifestar sua intenção de recorrer.
12.2. Caberá recurso nos casos previstos na Lei Federal 10.520/02, devendo o licitante manifestar motivada e
justificadamente sua intenção de interpor recurso.
12.3. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que o licitante pretende
que sejam revistos pelo Pregoeiro.
12.4. O licitante que manifestar a intenção de recurso e a mesma ter sido aceita pelo Pregoeiro, disporá do prazo de 03
(três) dias para a apresentação das razões do recurso, exclusivamente por meio eletrônico, através do Portal “licitaçõese”.
12.5. Os demais licitantes ficarão intimados para se desejarem, apresentarem suas contrarrazões, no prazo sucessivo de
03 (três) dias, contados da data final do prazo do recorrente.
12.6. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará na
decadência desse direito e o Pregoeiro estará autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.
12.7. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não possam ser aproveitados.
12.8. Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão efeito devolutivo.
12.9. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na sala de Pregão da COPEL, na
FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE CULTURA E CIDADANIA (FICC), Av. Fernando Gomes, 665-701 - Nossa Sra. das Graças, Itabuna
- BA, 45600-430.
12.10. Não serão conhecidos os recursos enviados por fax e vencidos os respectivos prazos legais.
13. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1. Homologado o resultado da licitação, a Diretoria de Licitação e Contratos da FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE CULTURA
E CIDADANIA (FICC), respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará
o(s) interessado(s) para a assinatura da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá
efeito de compromisso de execução nas condições estabelecidas.
13.2. A Diretoria de Licitação e Contratos dará o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que o(s) fornecedor(es) classificado(s)
assine(m) a Ata de Registro de Preços, sob pena de decair o direito a ser(em) signatário(s) da Ata, sem prejuízo do previsto
no art. 81, da Lei n° 8.666/93 e neste Edital.
13.3. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor,
durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Diretoria de Licitação e Contratos.
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13.4. É facultado à Diretoria de Licitação e Contratos, quando o(s) convocado(s) não assinar(em) o referido documento no
prazo e condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo,
em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
13.5. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo
estabelecido pela Coordenadoria de Licitações e Contratos, ensejará a aplicação de penalidades legalmente estabelecidas
neste Edital.
13.6. Os preços registrados e a indicação do respectivo fornecedor serão divulgados em órgão oficial da Administração
Pública e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
13.7. Serão registrados na Ata de Registro de Preços, nesta ordem:
a) Os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva, ou seja, o da licitante
vencedora; e
b) Os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceito cotar seus serviços em valor igual ao da licitante
vencedora.
13.8. Os órgãos ou entidades que não participaram do Registro de Preços, poderão fazer uso da presente Ata de Registro
de Preços, obedecida à ordem de classificação, cabendo ao(s) fornecedor(es) beneficiário(s) da Ata de Registro de Preços,
observados as condições nela estabelecidas, optar (em) pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos
quantitativos registrados em mesma, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente
assumidas.
13.9. As contratações adicionais a que se refere à condição anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50%
(cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para a FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE
CULTURA E CIDADANIA (FICC).
13.10. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços deste certame não poderá exceder, em sua
totalidade, ao dobro, 200% (duzentos por cento), do quantitativo de cada item registrado na ata para a FUNDAÇÃO
ITABUNENSE DE CULTURA E CIDADANIA (FICC), independentemente do número de órgãos não participantes que
aderirem.
13.11. Fica vedado efetuar o acréscimo nos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo
que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/1993.
13.12. A existência de preços registrados não obriga a FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE CULTURA E CIDADANIA (FICC) a
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a execução dos serviços pretendida, assegurada
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
13.13. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, decorrente do presente certame, será de 11 (onze) meses, na
forma do art. 42, parágrafo único, do DECRETO MUNICIPAL Nº 9.408/11, a partir da data de sua assinatura, com validade
e eficácia legal após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial, no prazo de 20 (vinte) dias consecutivos, contados
de sua assinatura, de acordo com os prazos e condições previstos na legislação que rege a matéria.
14. DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
14.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado,
ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata, promover as necessárias
negociações junto aos fornecedores.
14.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ou inferior ao preço
praticado no mercado o órgão gerenciador deverá convocar o fornecedor visando a negociação de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado.
14.3. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados.
14.4. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder ao cancelamento do registro, adotando
as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa, convocando os demais fornecedores em igualdade de
condições de negociação.
14.5. Quaisquer condições apresentadas pela licitante vencedora em sua proposta, se pertinentes e
convenientes para a FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE CULTURA E CIDADANIA (FICC), poderão ser acrescentadas e/ou
reduzidas da Ata de Registro de Preços.
15. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
15.1. Dar-se-á o cancelamento do registro do fornecedor, nos casos em que o mesmo:
15.1.1. Descumprir as condições do Contrato;
15.1.2. Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
15.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
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15.1.4. Tiver presentes razões de interesse público;
15.1.5. Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas no edital da
licitação e Ata de Registro de Preços.
15.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, serão
formalizados por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
15.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu contrato na ocorrência de fato superveniente que venha
comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
16.1. Não havendo a manifestação de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à proponente vencedora,
para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
16.2. Ocorrendo a manifestação da interposição de recurso, após o julgamento, a autoridade superior adjudicará o
objeto licitado à proponente vencedora, homologando-se em seguida o procedimento licitatório.
17. DO REAJUSTAMENTO
17.1.
Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de apresentação da
proposta, após o que a concessão de reajustamento será feita mediante a aplicação do INPC/IBGE.
17.2.
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.
17.3.
Os preços serão reajustados desde que autorizado pelo Governo Federal.
18. DA CONTRATAÇÃO
18.1. Registrado o preço pelo órgão gerenciador, a unidade compradora emitirá contrato ou documento equivalente
para o proponente vencedor visando à execução do objeto desta licitação.
18.2. O fornecedor deverá assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente no prazo máximo de 05 (cinco) dias
úteis contados da convocação. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo
proponente vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela unidade compradora.
18.3. Em caso de encaminhamento do contrato e/ou autorização de fornecimento por e-mail, o fornecedor deverá
imprimir o(s) documentos(s) em três vias, assiná-las, e devolvê-las ao emitente no mesmo prazo estipulado acima.
18.4. É facultado à Administração, havendo recusa da licitante vencedora em atender a convocação no prazo
mencionado no item anterior ou estando em situação irregular, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para assinar o contrato após comprovados os requisitos de habilitação, feita a negociação de preços e aceita
a proposta.
18.5. A contratada obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e dentro do prazo
contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes, na forma dos §§ 1.º e
2.º do art. 65 da Lei 8.666/93.
18.6. A contratante poderá rescindir administrativamente o contrato nas hipóteses previstas no art. 78, incisos I a XII e
XVII da Lei nº. 8.666/93, sem que caiba à contratada direito a qualquer indenização, e sem prejuízo das penalidades
pertinentes.
18.7. A formalização do contrato ou a retirada do instrumento equivalente fica condicionada a atualização, pelo
fornecedor, de sua regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do presente edital, caso as que foram apresentadas na
fase de habilitação ou as constantes do cadastro estejam vencidas.
18.8. O fornecedor que, convocado, recusar-se injustificadamente a assinar o contrato ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido, terá seu Registro de Preços cancelado, sendo-lhe aplicável a multa pela inexecução
total do ajuste.
19. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO MATERIAL
19.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue sem custo adicional.
19.2. O CONTRATANTE retirará os produtos da empresa (s) vencedora através de veículos de sua propriedade ou que
estejam a seu serviço, devidamente autorizados, imediatamente após a solicitação da Fundação, livres de quaisquer
despesas adicionais.
19.3. A cada solicitação será emitido uma autorização de fornecimento ou instrumento equivalente, respeitando-se todas
as condições da licitação.
19.4. O objeto da licitação será recebido provisoriamente mediante recibo ou termo circunstanciado.
19.5. O recebimento definitivo não exime a contratada de sua responsabilidade, na forma da Lei, pela qualidade, correção
e segurança dos bens adquiridos.
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19.6. Caso não corresponda à qualidade exigida no edital, o produto será recusado e deverá ser substituído
imediatamente. Em caso de não substituição, estará caracterizado o descumprimento da obrigação assumida, cabendo à
licitante vencedora as penalidades previstas neste Edital.
20. DA FORMA DE PAGAMENTO
20.1. A contratante pagará ao contratado, em moeda corrente, após o recebimento definitivo do objeto, de acordo com
as quantidades requisitadas, em até 30(trinta) dias contatados da apresentação da NOTA FISCAL ELETRÔNICA, após
atesto do responsável competente, pela conferência e recebimento do objeto.
20.2. Em nenhuma hipótese o preço cobrado poderá ser superior ao estabelecido na bomba de combustível da
contratada. Valendo, para efeito de faturamento, sempre o menor valor entre o preço praticado na bomba de
combustível pela contratada e o preço do contrato após a aplicação dos descontos acima.
20.3. As Notas Fiscais/Faturas serão obrigatoriamente instruídas, contendo todas as discriminações necessárias,
devendo ser atestadas pelo órgão recebedor, que encaminhará as mesmas à Seção de Suprimentos.
20.4. Toda Nota Fiscal tem que estar devidamente acompanhada com Nota Eletrônica e conter o nº do contrato ou
autorização de fornecimento, e todas as certidões negativas.
20.5. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na formulação das
propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
20.6. Caso o FORNECEDOR seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, desde que não haja vedação legal para tal opção em razão do
objeto executado, a mesma deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de
evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.
20.7. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à
CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não
acarretando qualquer ônus para a prefeitura.
20.8. Caso seja aplicada a penalidade de multa prevista, o valor correspondente poderá ser descontado do pagamento
devido ao contratado.
21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
21.1. Ao LICITANTE que incidir nas hipóteses previstas ao longo do tópico em epígrafe, serão aplicadas as penalidades
abaixo descritas, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio
processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório.
21.2. O fornecedor sujeitar-se-á, no caso de cometimento de infrações ou inadimplemento de suas obrigações, às
penalidades previstas na Lei 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na
Lei 8.666/93 na sua atual redação, sem prejuízo das demais cominações legais, em especial as seguintes:
21.3. Advertência por escrito, nos casos de falta leve:
a) quando deixar de juntar os documentos de habilitação sem justificativa plausível;
b) quando ocorrer atraso no fornecimento dos serviços em até 10 (dez) dias da data fixada.
21.4. Multa de 10% (dez por cento) do valor contratado, quando não comprovar motivo de força maior ou caso fortuito
impeditivos do cumprimento da obrigação assumida dentro do prazo estabelecido, que venha a ser reconhecido pela
Administração.
21.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o município de Itabuna, por
prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos de falta grave, consideradas aquelas que causem prejuízo à Administração.
21.6. A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal esteja em vigor,
impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o cumprimento da
penalidade que lhe foi imposta.
21.7. Impedimento de licitar com a Administração Pública (declaração de inidoneidade) pelo período de até 5(cinco)
anos, nos casos de falta gravíssima, especialmente se a CONTRATADA falhar ou fraudar a execução do contrato,
comportar- se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal ou qualquer ato ilícito.
21.8. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, impedirá a pessoa física ou
jurídica de participar de outras licitações ou contratações enquanto perdurarem os motivos determinantes da a
penação ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e, após decorrido o prazo da
sanção aplicada.
21.9. As multas referidas nesta cláusula serão descontadas no pagamento ou cobradas judicialmente.
21.10. As multas poderão ser descontadas dos pagamentos por ventura ainda devida à ADJUDICATÁRIA ou recolhidas
diretamente à conta corrente da Fundação, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data da
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notificação do ato de punição, ou, ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente, nos termos do artigo 86 da Lei nº
8.666/93.
21.11. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas só
serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade
municipal competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que a
ADJUDICATÁRIA tomar ciência.
21.12. No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa.
21.13. Para fins de aplicação de qualquer das sanções estabelecidas acima, as possíveis faltas cometidas pela contratada
assim são definidas:
I – FALTAS LEVES: puníveis com a aplicação da penalidade de advertência e multas, caracterizadas pelo atraso na
entrega dos materiais, assim entendidos como aqueles que não acarretam prejuízos relevantes ao cumprimento da
obrigação e a despeito deles, a regular entrega dos materiais não fica inviabilizada;
II – FALTAS GRAVES: puníveis com a aplicação da penalidade de multa, caracterizadas pela não entrega ou entrega
parcial que acarretam prejuízos ao objeto contratado, inviabilizando total ou parcialmente o cumprimento da obrigação
em decorrência de conduta culposa da contratada;
III – FALTAS GRAVÍSSIMAS: puníveis com a aplicação das penalidades de multa e impedimento de licitar e contratar com
a União, Distrito Federal, Estados ou Municípios pelo prazo de até 2 (dois) anos, caracterizadas pela não entrega ou
entrega parcial que acarretam prejuízos relevantes ao objeto contratado, inviabilizando o cumprimento da obrigação
em decorrência de conduta culposa ou dolosa da contratada.
22. DA REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
22.1. O órgão gerenciador se reserva ao direito de revogar está licitação, por razões de interesse público decorrente de
fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a decisão. Deverá, por outro lado,
anulá-la se constatada insanável ilegalidade, baseado em parecer escrito e devidamente fundamentado.
22.2. Não caberá qualquer indenização aos proponentes em caso de revogação ou anulação da presente licitação,
ressalvadas as hipóteses legais, cabendo o ônus da prova exclusivamente à licitante.
22.3. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49, da Lei 8.666/93, no seu todo ou em parte.
23. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
23.1. O acompanhamento e a fiscalização do objeto desta Licitação serão exercidos por meio de um representante
(denominado Fiscal) e um substituto, designados pela CONTRATANTE, aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir
e avaliar a execução do objeto, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem,
determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de
tudo darão ciência à CONTRATADA, conforme determina o art. 67, da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações.
23.2. A fiscalização do contrato ficará a cargo de um servidor designado pela FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE CULTURA E
CIDADANIA (FICC).
23.3. O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no inciso II do art. 73 da Lei Federal 8.666/93, sendo certo
que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do órgão ou entidade
contratante, considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os efeitos, salvo
justificativa escrita fundamentada.
23.4. Não obstante ser a CONTRATADA a única e exclusiva responsável pela execução do objeto, a CONTRATANTE
reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e
completa fiscalização. A atividade de fiscalização não resultará, tampouco e, em nenhuma hipótese, em
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes.
23.5. Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigências do Fiscal ou do
substituto inerentes ao objeto desta licitação, sem que disso decorra qualquer ônus extra para a CONTRATANTE, não
implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da
CONTRATADA, que é total e irrestrita em relação ao objeto executado, inclusive perante terceiros, respondendo a mesma
por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada na execução do ajuste.
23.6. A execução do objeto deverá estar rigorosamente dentro das normas vigentes e das especificações estabelecidas
pelos órgãos competentes e pela Fundação, sendo que a inobservância desta condição implicará a sua recusa, bem como
a sua devida adequação e/ou substituição, sem que caiba à CONTRATADA qualquer tipo de reclamação ou indenização.
23.7. As decisões e providências que ultrapassem a competência do Fiscal do contrato serão encaminhadas à autoridade
competente da CONTRATANTE para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no § 2º, do art. 67, da Lei nº.
8.666/93.
23.8. A unidade requisitante poderá, a qualquer tempo, solicitar documentos ou informações relativas ao produto
ofertado.
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24. DA RESCISÃO CONTRATUAL
24.1. A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas
nas Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93.
24.2. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrita do contratante nos casos enumerados nos incisos
do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.
24.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos do art. 78 da Lei Federal 8.666/93, sem que haja culpa da
contratada, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.
24.4. Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência
para a Administração, conforme art. 79 da Lei Federal nº 8.666/93;
25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
25.1. Ao participar da licitação, a licitante declara sob as penalidades da Lei, da inexistência de qualquer vínculo de
natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, entre si e o responsável pela licitação quer direta ou
indiretamente.
25.2. A apresentação de proposta pressupõe o pleno conhecimento, atendimento e aceitação, por parte da
proponente, das exigências e condições estabelecidas neste edital e seus Anexos.
25.3. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Fundação revogá-la, no todo
ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-lo por ilegalidade
de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos
participantes da licitação.
25.4. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a
imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do
contrato, sem prejuízo de demais sanções cabíveis.
25.5. As despesas com a contratação do objeto licitado correrão à conta dos seguintes recursos:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Unidade Gestora
Fonte
Projeto/Atividade
Elemento de Despesa
Não exigível, nessa fase do certame, face ao disposto no art. 7º, §2º do Decreto Federal nº 7.892/13
25.6. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências
com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
25.7. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo
determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.
25.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde
que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão de sua proposta.
25.9. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
25.10. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio
de comunicação que comprove o recebimento, pelo aplicativo de informática “Licitações-e” do Banco do Brasil ou, ainda,
mediante publicação no Diário Oficial.
25.11. São de responsabilidade exclusiva da licitante as informações relativas a endereço, telefone e email, bem como a
modificação dos mesmos no curso da licitação, dando-se por intimada em caso de eventual tentativa frustrada de
comunicação.
25.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o
do vencimento.
25.13. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente normal.
25.14. Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão com base na legislação vigente.
25.15. Fica designado o foro da Cidade de Itabuna, Estado da Bahia – Brasil, para julgamento de quaisquer questões
judiciais resultante deste edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
25.16. No ato da aquisição do Edital o adquirente deverá observar se o seu exemplar está devidamente completo e
acompanhado do seguinte anexo:
I. Termo de Referência;
II. Proposta de Preços;
III. Minuta Ata de Registro de Preços
IV. Minuta do Contrato;
V. Modelo de credenciamento e procuração;
VI. Modelo de pleno conhecimento de edital;
VII. Modelo de Declaração conjunta;
VIII. Modelo de Declaração de Enquadramento como ME ou EPP;
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IX. Modelo de declaração confecção do contrato;
25.17. O pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o registro da
suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
25.18. O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da
documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação pertinente.
25.19. A homologação e a Adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação.
25.20. Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação em vigor, em especial a Lei nº
8.666/93, a Lei nº 10.520/2002. Nesses casos aplicar-se-ão as demais disposições constantes nas referidas leis, e nos
Decretos nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, 5.450, de 31 de maio de 2005.
25.21. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados
em qualquer fase da licitação.
25.22. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação serão prestados
pelo pregoeiro e sua equipe de apoio, diariamente, das 08:00 às 14:00, na sala da Comissão Permanente de Licitação –
COPEL da Fundação, situada na Av. Fernando Gomes, 665-701 - Nossa Sra. das Graças, Itabuna - BA, 45600-430.
25.23. O presente processo foi analisado e aprovado pela Procuradoria Jurídica do Município.

Itabuna-BA, 18 de março de 2022.

_____________________________________
WILLIAM E. COSTA INDA
PREGOEIRO OFICIAL
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TERMO DE REFERÊNCIA

DA DESCRIÇÃO DO(S) OBJETO(S): AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSÁRIOS PARA USO DA FUNDAÇÃO
ITABUNENSE DE CULTURA E CIDADANIA (FICC), incluindo todos os setores e departamentos, no período imediato.
1. UNIDADE SOLICITANTE: Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC)
DA JUSTIFICATIVA: Justifica-se a solicitação do que se trata o presente, tendo em vista suprir as necessidades da
Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC), do Teatro Candinha Dórea e visitantes que acessam diariamente as
instalações administradas pela Fundação, proporcionando condições adequadas para o desenvolvimento das atividades
fins da instituição, conforme Termo de Referência em anexo.
2. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES: Os quantitativos dos produtos que estão contidos no objeto deste Termo de
Referência são os seguintes, resumidamente:
ITEM
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

DISCRIMINAÇÃO
ÁGUA, sanitária, composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo
varia de 2 a 2,5%, classe corrosivo classe 8, número risco 85, risco saúde 3, corrosividade 1, peso
molecular cloro 74,50, densidade de 1,20 a 1, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas,
banheiras e pias. Embalagem 1000 ml.. CAIXA COM 12 UND.
ALCOOL, mínimo 92% de pureza. Embalagem: frasco com 1 L, com dados de identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. CAIXA COM 12 UND.
ÁLCOOL, etílico em gel, a 70%, fragrância agradável, para assepsia das mãos. Embalagem com no
mínimo 5L cada, com dados do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério
da Saúde. CAIXA COM 12 UND.
AROMATIZADOR DE AR, para ambiente, em forma de aerossol, fragrância agradável, aroma floral,
lavanda não contendo cfc - clorofluorcarbonato. Embalagem com 360 ml, contendo o nome do
fabricante, data de fabricação e prazo de validade e registro ou notificação no ministério da saúde.
CAIXA COM 12 UND.
Aromatizador de Ambiente Cascas E Folhas. Aromatizadores com excelente fixação para todos os
ambientes.Informações Técnicas: Frasco em plástico pet. Válvula Spray em plástico pvc, possuindo 04
ajustes: (2) off/ fechado, (1) SPRAY usado para poder espalhar de forma uniforme e outro com vazão
em forma de stream / jato único, facilitando a dosagem pretendida. Conteúdo: EMBALAGEM COM 5
LITROS. Composição: aqua, alcohol, parfum, dipropileneglicol, phenoxyetanol.
Sabão gel cascas e folhas- Utilizado para limpeza de paredes e pisos em geral. Limpa Pisos em Gel,
Possui força máxima na limpeza de pisos e azulejos e qualquer superfície lavável em qualquer parte da
casa. Com fragrância de ascas e Folhas elimina o mau cheiro das superfícies, deixando o ar puro
e agradável.Embalagem: 5 L
LIMPADOR DE PISOS E PORCELANATO-Detergente alcalino para limpeza pesada e remoção de
sujidades fortemente impregnadas em porcelanatos encardidos e outros pisos em geral. Não danifica o
piso, pois limpa preservando a integridade do mesmo. Possui tenso ativos que penetram nos micro
poros removendo a sujidade e impedindo que a sujeira se deposite novamente. EMBALAGEM: 5 LITROS.
Sabão líquido aroma cascas e folhas - Sabão para uso externo, mãos. Composição: AQUA, SODIUM
LAURETH SULFATE, COCOMIDE DEA, COCOMIDEPROPYL BETAIM, PARFUM, MEL EXTRACT,
BERTHOLLETIA, TRITITUM VULGARE, GLYCERIM. EMBALAGEM: 5 LITROS.
Balde Plástico com alça, capacidade 12L, cor: transparente, verde ou preto, com bico direcionador de
água, e escala medidora de volume. Alça anatômica e segura material de alta qualidade, resistente.

10.

Embalagem de 1 l para home spray-Tipo: plástica com válvula em 4 posições de jato

11.

Embalagem para sabonete líquido de 500 ml com válvula para descarte do sabão
BALDE, com sistema espremedor destinado à limpeza em geral de pisos frios, pedras polidas e
revestimentos. Capacidade uma divisória para 12 e outra para 18 litros. Total de 30 litros diferenciais divisória de água limpa e suja injetada no próprio balde. Esta divisão permite que o refil do mop possa
ser lavado sempre em água limpa. Maior eficácia com economia de água e produtos químicos. Clip de
fixação para haste. Sistema de espremedor com pressão superior. Dreno de escoamento de água suja.
Rodízios projetados para fácil manutenção e higienização. - pode usar mop plano/vertical

12.

13.
14.

UNID

QUANT

CX

60

CX

100

CX

20

CX

30

EMB

10

LT

25

LITROS

15

LT

25

UND
UN

20
20

UN

20

UND

10

UND

10

UND

10

CABO PARA MOP, UMIDO – em alumínio de 1,40cm, com encaixe universal.
COLETOR DE LIXO, 120 Litros C/ Rodizio e Pedal, em polietileno de alta densidade, resistente a impactos
e intempéries e agressões químicas, eixo de aço com duas rodas, tampa de vedação, capacidade 120
litros, NA COR BRANCA.
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15.

16.

DISCRIMINAÇÃO
CONJUNTO BALDE MOP com
- Cabo ergonômico de 1,6 metros,
- Refil em algodão,
- Alça retrátil para facilitar o manuseio
- Rodas para facilitar a locomoção
- Controle de centrifugação
- Cesto removível pata facilitar a limpeza
- Base inox
- 3 tipos de refis: Limpeza geral, p[o e limpeza pesada
- 01 balde giratório com alça e rodinhas
- 01 cabo de 1,6 metros
- 1 refil para limpeza geral
- 01 refil para limpeza pesada
- 01 refil para pó
- 01 dosador de sabão
REFIL MICROFIBRA PARA MOP GIRATÓRIO

UNID
UND

QUANT
10

UND

50

CX

30

CX

100

CX

60

CX

60

Und

60

PCT

20

CX

10

UND

10

UND

10

Dimensões do item C 50 x 270 x 230 milímetros
xLxA
Peso do produto
Sobre este item

x
x
x
x
17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

0.16 Quilogramas

O refil de microfibra, possui alta absorção, não solta fiapos, reduz o uso de produtos químicos
Compatível com: MOP7290, MOP7824, MOP9782, MOP8258, MOP8209-VA, MOP8210
100% microfibra, alta absorção e é Lavável em máquina

ideal para pisos frios, sintéticos ou madeiras
Medidas individuais: Refil aberto - 40 cm x 40 cm x 3 cm
COPO, para água, em plástico, descartável, capacidade 200 ml, em resina termoplástica destinada ao
consumo de bebidas, não tóxica, branco, isento de: materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos,
deformações, bordas afiadas e rebarbas. O peso por 100 unidades (cento) do copo devera ser igual ou
superior a 220 gramas. Deve estar gravado em alto relevo a marca ou identificação do fabricante,
capacidade e símbolo de material reciclável, de acordo com as Normas NBR vigentes e Resoluções /
Anvisa. Embalagem em manga inviolável, com 100 unidades, contendo dados de identificação do
produto e marca do fabricante. CAIXA COM 25 PACOTES.
COPO, para café, em plástico, descartável, capacidade 50 ml, em resina termoplástica destinada ao
consumo de bebidas, não toxica, branco, isento de: materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos,
deformações, bordas afiadas e rebarbas. O peso por 100 unidades (cento) do copo deverá ser igual ou
superior a 72 gramas. Deve estar gravado em alto relevo a marca ou identificação do fabricante,
capacidade e símbolo de material reciclável, de acordo com as Normas NBR vigentes e Resoluções /
Anvisa. Embalagem em manga inviolável, com 100 unidades, contendo dados de identificação do
produto e marca do fabricante. CAIXA COM 50 PACOTES.
DESINFETANTE, de uso geral, para limpeza e desinfecção de vasos sanitários, pias, mictórios, pisos em
geral, limpeza e desinfecção de superfícies. PH neutro, com uma agradável fragrância de lavanda,
concentrado. Embalagem de 2 litros. CAIXA COM 6 UNIDADES. Necessário apresentar boletim técnico
especificando as características acima citadas e conteúdo da embalagem, ficha de segurança e Número
de Registro no MS.
DESINFETANTE, MULTIUSO - Composição: Ativo, acidificante, coadjuvantes, sequestrante, fragrância e
veículo. Componente ativo: álcool graxo etoxilado. Caixa com 12 und.
DESINFETANTE · DESENGORDURANTE LIMPADOR, multiuso, composto de tensoativo não iônico,
coadjuvantes, alto poder desengordurante e de limpeza para tirar as sujeiras mais difíceis. Indicado
para: superfícies e pinturas laváveis, pias de cozinha, eletrodomésticos, mármores, granitos, pias de
banheiro, pisos, azulejos e vidros. Embalagem contendo 500 ml. CAIXA COM 12 UND.
DESODORANTE EM PEDRA, para uso em vaso sanitário, higienizante, poder bactericida, fragrância
agradável CLORO, PINHO OU LAVANDA. Embalagem caixa contendo 01 (um) suporte e 01 (um) refil não
inferior a 30 gramas e não superior a 50 gramas, contendo o nome do fabricante, data de fabricação,
prazo de validade e registro ou notificação no Ministério da Saúde.
EMBALAGEM COM 12 UND.
DETERGENTE, lava louca, liquido concentrado, biodegradável composição agente alcalino soluente e
detergente sintético, componente ativo linear alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação remoção
gordura e sujeira em geral, características adicionais contém tensoativo biodegradável. Embalagem
frasco com 500 ml. CAIXA COM 24 UND.
DISPENSADOR, para papel Inter folhas, fabricado em material termoplástico de alta qualidade e
resistência ao impacto. Fácil instalação com parafusos e buchas INCLUSOS e fechadura de trava. Visor
central transparente permite visibilidade interna. Sistema de saída folha a folha. Dimensões
aproximadas: A =Altura: 30,0 cm, L = Largura: 26,0 cm, P = Prof.: 12,3 cm.
DISPENSER, PORTA, copo, em plástico resistente transparente, capacidade de empilhamento 100 copos
descartáveis de 250 ml, formato cilindro, com tampa em acrílico ou plástico resistente, suporte fixo,
base do dispensador, bocal de saída do copo e suporte para fixação na parede, Garantia mínima de
1(um) ano Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.
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ITEM
26.

27.
28.

29.

30.
31.
32.

33.

34.
35.
36.
37.
38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.
46.

47.
48.

DISCRIMINAÇÃO
DISPENSER, PORTA, copo, em plástico resistente transparente, capacidade de empilhamento 100 copos
descartáveis de 50 ml, formato cilindro, com tampa em acrílico ou plástico resistente, suporte fixo, base
do dispensador, bocal de saída do copo e suporte para fixação na parede, Garantia mínima de 1(um)
ano Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.
ESCOVA, para limpeza de vaso sanitário, em nylon, com suporte plástico. Embalagem com dados de
identificação do produto e marca do fabricante.
ESPANADOR, eletrostático, com cabo em polipropileno e cerdas acrílicas, comprimento total 35 cm,
com variação de +/- 1 cm. Embalagem com dados de identificação do produto em português,
procedência, marca do fabricante e data de fabricação.
ESPONJA sintética, dupla face, um lado em espuma poliuretano e outro em fibra sintética abrasiva,
dimensões 100 x 70 x 20 mm, com variação de +/- 10 mm. Embalagem com dados de identificação do
produto e marca do fabricante. EMBALAGEM COM 05 UNIDADES
FLANELA em 100% algodão, bordas overloqueadas, dimensões 40 x 60 cm, na cor amarela. FARDOS
COM 100
INSETICIDA, em aerossol, a base de agua, não contendo CFC-Clorofluorcarbono. Embalagem: com
volume não inferior a 300 ml e não superior a 400 ml
LIXEIRA, com tampa, capacidade para 100 litros, em polietileno de alta densidade, com pedal em
polietileno para abrir e fechar a tampa, com paredes e fundos reforçados resistentes a impactos, sem
solda ou emendas. As seguintes informações deverão ser impressas e coladas pelo fabricante
diretamente sobre o produto: nome ou CNPJ do fabricante, marca do produto e capacidade.
LIXEIRA, com tampa, capacidade para 50 litros, em polietileno de alta densidade, com pedal em
polietileno para abrir e fechar a tampa, com paredes e fundos reforçados resistentes a impactos, sem
solda ou emendas. As seguintes informações deverão ser impressas e coladas pelo fabricante
diretamente sobre o produto: nome ou CNPJ do fabricante, marca do produto e capacidade.
Lustra moveis CERA, liquida, para lustrar moveis a base de silicone, perfume suave, ação de secagem
rápida. Embalagem contendo 200 ml.
Luva de borracha. Luva confeccionada em borracha látex, para multiuso; tamanhos P, M e G.
Embalagem com 1 par.
MANGUEIRA, 50 metros para jardim, em borracha, alta pressão, 1/2 polegada, com esguicho e
adaptador para torneira de 1/2 polegada.
PÁ, coletora para lixo, em polietileno, e lâmina de borracha encaixada no corpo da pá, cabo anatômico
em alumínio com dimensão de 70 cm.
PANO, para limpeza de copa, aberto, 100% algodão, alvejado, sem estampa, bordas com acabamento
em overlock, alta absorção, dimensões 70 x 50 cm e peso 70 g, com variação de +/- 5%. Etiqueta com
dados de identificação do produto e marca do fabricante.
PANO, multiuso, composição de viscose, e poliéster, baixa liberação de partículas, com capacidade e
velocidade de absorção de líquidos e uma resistência elevada, de uso prolongado com rápida absorção
de liquido e alta resistência. Embalagem tipo rolo com dimensões de podendo variar de +/- 5% 295,80m
panos pré-picotados, com 600 panos.
PANO DE CHÃO, tipo sacaria, 100% algodão, alvejado, bordas com acabamento em overlock, dimensões
70 x 50 cm e peso 100 g, com variação de +/- 5%. Etiqueta com dados de identificação do produto e
marca do fabricante. FARDO COM 100 UNIDADES
PAPEL, higiênico, neutro, folha dupla, macio, premium, fabricado com celulose virgem, não reciclado,
isento de partículas lenhosas, metálicas, fragmentos plásticos ou outras substancias nocivas à saúde,
de boa qualidade, na gramatura mínima de 25g/m², gofrado (com relevo), crespado (com elasticidade),
macio, alta absorção, solúvel em água, na cor branca, sem odor, dimensões 10cm x 30m com tolerância
de 2% (dois por cento) A embalagem deverá conter o nome do fabricante, a marca, as dimensões, e as
indicações de neutro e não reciclado. PACOTE COM 12 ROLOS
PAPEL, toalha, interfolhado, 02 dobras, com dimensões mínimas 21cm (largura) e mínimo de 23cm e
máximo 27cm (comprimento), com variação de ate - 2% (dois por cento), 100% fibras celulósicas, não
reciclado, na cor branca, macia, linha premium, sem odor e apresentando textura com relevo sensível
ao tato (gofrado). Embalagem contendo 1000 folhas com peso mínimo de 1.400 gramas, podendo variar
-2% do peso.
PAPEL TOALHA, pct c/ 02 rolos - papel, toalha, em rolo, folha dupla absorvente, picotada, de fibras
celulósicas, dimensões 22,0 x 20,0 cm, com variação de +/- 1 cm. Embalagem com 02 rolos, contendo
+/- 60 toalhas cada rolo, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.
PORTA, papel toalha, de sobrepor, em aço inoxidável, para papel interfolha, capacidade mínima 600
folhas, visor frontal, com parafusos e buchas de fixação. Embalagem com os dados de identificação do
produto, marca do fabricante.
PLACA, de sinalização dimensões 65 x 30 cm, em pvc na cor amarela, legenda "cuidado piso molhado"
na cor preta.
REFIL, MOP UMIDO 70% algodão e 30% poliester tipo cabeleira e ponta dobrada, pontas tipo LOOP com
alto poder de absorção com sistema de identificação de cores, dimensões 35 x 13 cm com
aproximadamente 340g. Embalagem com dade identificação do produto, procedência, marca do
fabricante e data de fabricação.
RODO, mop, com esponja abrasiva, tamanho médio 35 cm. Cabo em aço inox; ponteiras e cabeça em
plástico. Comprimento do cabo médio 120 cm.
RODO, para piso, com 02 (duas) borrachas, base em plástico de polipropileno comprimento 30cm, cabo
de alumínio comprimento 1,40 cm, podendo ter variação dimensional de +/- 5 %, as borrachas deverão
ultrapassar a base em no mínimo 10 mm.

UNID

QUANT

UND

10

UND

50
10

UND
PCT

10

UND

200

UND

50

UND

10

UND

10

UND

10

PAR

100

UND

10

UND

50

UND

50

ROLO

10

FARDOS

5

PCT

800

PCT

300

PCT

100
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UND
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UND
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50.

51

52

53

54

55

56
57

58

59

DISCRIMINAÇÃO
RODO, para piso, com 02 (duas) borrachas, base em plástico de polipropileno comprimento 60cm, cabo
de alumínio comprimento 1,40 cm, podendo ter variação dimensional de +/- 5 %, as borrachas deverão
ultrapassar a base em no mínimo 10 mm.
SABONETE, líquido, cremoso, de fragrância agradável. Com substâncias hidratantes, tensoativas que
impedem o ressecamento das mãos. Sendo concentrado. PH neutro (5,5 a 8,5). Embalagem de 5 litros.
Necessário apresentar boletim técnico especificando as características acima citadas e conteúdo da
embalagem, data de fabricação, prazo de validade e registro ou notificação na Anvisa/Ministério da
Saúde
SABONETEIRA, em plástico ABS, com reservatório para refil de sabonete líquido, capacidade de 800 ml,
libera o sabonete líquido em forma de espuma, com fechadura de segurança, com visor frontal para
verificar o nível do refil, com dispositivo para fixação em parede, com válvula dosadora acionada através
de botoeira. Embalagem com dados de identificação do produto e do fabricante.
SACO, plástico para lixo, para acondicionamento de resíduos domiciliares (resíduos geral ou misturado
ou contaminado não passível de separação), classe I, em resina termoplástica virgem ou reciclada,
largura 75 cm, podendo variar +/- 1,0 cm, altura mínima de 105 cm, capacidade nominal para 100 litros,
na cor preta. Embalagem: pacote com 100 unidades. A embalagem deverá informar a marca do
fabricante, dimensões do saco, quantidade e os dizeres "manter fora do alcance de crianças", "uso
exclusivo para lixo" e "saco não adequado a conteúdos perfurantes". O produto deverá atender Normas
ABNT NBR 9191 e, sobretudo no que diz respeito aos métodos de ensaio: condicionamento, medidas,
resistência ao levantamento, resistência a queda livre, verificação da estanqueidade, resistência de
filmes a perfuração estática, determinação da capacidade volumétrica e verificação da transparência e
a Resolução CONAMA 275 de 25/04/2001.
SACO, plástico para lixo, para acondicionamento de resíduos domiciliares (resíduos geral ou misturado
ou contaminado não passível de separação), classe I, em resina termoplástica virgem ou reciclada,
largura 75 cm, podendo variar +/- 1,0 cm, altura mínima de 105 cm, capacidade nominal para 200 litros,
na cor preta. Embalagem: pacote com 100 unidades. A embalagem deverá informar a marca do
fabricante, dimensões do saco, quantidade e os dizeres "manter fora do alcance de crianças", "uso
exclusivo para lixo" e "saco não adequado a conteúdos perfurantes". O produto deverá atender Normas
ABNT NBR 9191 e, sobretudo no que diz respeito aos métodos de ensaio: condicionamento, medidas,
resistência ao levantamento, resistência a queda livre, verificação da estanqueidade, resistência de
filmes a perfuração estática, determinação da capacidade volumétrica e verificação da transparência e
a Resolução CONAMA 275 de 25/04/2001.
SACO, plástico para lixo, para acondicionamento de resíduos domiciliares (resíduos geral ou misturado
ou contaminado não passível de separação), classe I, em resina termoplástica virgem ou reciclada,
largura de 63 cm, podendo variar +/- 1,0 cm, altura mínima de 80 cm, capacidade nominal para 50 litros,
na cor preta. Embalagem: pacote com 100 unidades. A embalagem deverá informar a marca do
fabricante, dimensões do saco, quantidade e os dizeres "manter fora do alcance de crianças", "uso
exclusivo para lixo" e "saco não adequado a conteúdos perfurantes". O produto deverá atender Normas
ABNT NBR 9191 e sobretudo, no que diz respeito aos métodos de ensaio: condicionamento, medidas,
resistência ao levantamento, resistência a queda livre, verificação da estanqueidade, resistência de
filmes a perfuração estática, determinação da capacidade volumétrica e verificação da transparência e
a Resolução CONAMA 275 de 25/04/2001
SACO, plástico para lixo, para acondicionamento de resíduos domiciliares (resíduos geral ou misturado
ou contaminado não passível de separação), classe I, em resina termoplástica virgem ou reciclada,
largura de 63 cm, podendo variar +/- 1,0 cm, altura mínima de 80 cm, capacidade nominal para 30 litros,
na cor preta. Embalagem: pacote com 100 unidades. A embalagem deverá informar a marca do
fabricante, dimensões do saco, quantidade e os dizeres "manter fora do alcance de crianças", "uso
exclusivo para lixo" e "saco não adequado a conteúdos perfurantes". O produto deverá atender Normas
ABNT NBR 9191 e sobretudo, no que diz respeito aos métodos de ensaio: condicionamento, medidas,
resistência ao levantamento, resistência a queda livre, verificação da estanqueidade, resistência de
filmes a perfuração estática, determinação da capacidade volumétrica e verificação da transparência e
a Resolução CONAMA 275 de 25/04/2001
VASELINA, líquida, pura, para uso geral. Embalagem com 1000 ml, com dados de identificação do
produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
VASSOURA, cerdas em pelo, base retangular largura 60cm, cabo em madeira comprimento 1100 mm,
variação dimensional de +/- 5%, com ponteira plástica rosqueável. As seguintes informações deverão
ser impressas pelo fabricante, diretamente no produto ou impressas no rotulo pelo fabricante e colada
diretamente no produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço e composição.
Registro obrigatório no IBAMA para produtos enquadrados de uso preservativo de madeira, conforme
Instrução(oes) Normativa(s) e Norma(s) vigente(s).
VASSOURA, cerdas em pelo, base retangular largura 30cm, cabo em madeira comprimento 1100 mm,
variação dimensional de +/- 5%, com ponteira plástica rosqueável. As seguintes informações deverão
ser impressas pelo fabricante, diretamente no produto ou impressas no rotulo pelo fabricante e colada
diretamente no produto: nome/CNPJ do fabricante, marca do produto, endereço e composição.
Registro obrigatório no IBAMA para produtos enquadrados de uso preservativo de madeira, conforme
Instrução(oes) Normativa(s) e Norma(s) vigente(s).
VASSOURA, CERDAS EM PIACAVA, BASE REDONDA EM ABS OU ALUMÍNIO LARGURA 220 MM, com 22
furos, cabo em alumínio, comprimento 1100 mm, variação dimensional de +/- 5%. Deverá apresentar
impresso ou rotulo colado sobre a mesma, contendo os seguintes dados: nome/CNPJ do fabricante,
marca do produto, endereço, quantidade, composição, normas vigentes e registros nos órgãos
competentes.

UNID

QUANT

UND

10

GL

70

UND

10

PCT

1000

PCT

400

PCT

500

PCT

500

LT

100

UND

100

UND

100

UND

100
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3.

DA ENTREGA DO MATERIAL

4.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue de forma PARCELADA
4.2. O material deverá ser entregue, no Almoxarifado da Fundação, sempre das 08:30hs às 14:00hs, o qual formulará o
pedido, através do setor responsável.
4.3. A entrega deverá ser efetuada com data programada e confirmação antecipada no local indicado pelo município,
ficando as despesas inerentes com frete por conta da Contratada.
4.4. O prazo de entrega dos materiais será em até 05 (cinco) dias corridos após a solicitação da secretaria de saúde.
4.5. Correrão por conta da Contratada todas as despesas inerentes ao cumprimento disposto do subitem anterior.
4.6. Os materiais devem ter a descrição da embalagem absolutamente compatível com a descrição da requisição.
4.7. Os materiais devem ser entregues em embalagens não violadas.
4.8. Os materiais devem ter prazo de validade igual ou superior a 12 meses.
4.9. O item não deve ser substituído. Neste caso, a unidade contratada assumira todo o ônus.
4.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além das determinações contidas no instrumento convocatório, que aqui se consideram literalmente
transcritas, bem como daquelas decorrentes de lei, obriga-se a:
a) A atender o(s) pedido(s) da contratante no prazo estipulado na autorização de fornecimento;
b) Entregar o produto com a marca com que concorreu no processo licitatório;
c) A fornecer produtos de qualidade;
d) O produto entregue deverá estar rigorosamente de acordo com o que foi especificado na Proposta, bem como com
o que foi solicitado no presente Edital;
e) Em caso de devolução do Produto, por estar em desacordo com as especificações, todas as despesas serão atribuídas
ao fornecedor;
f) A licitante fica ciente de que se houver incompatibilidade de suas informações, com as características apresentadas
pelo produto, estará sujeita às sanções previstas na legislação vigente e a não substituição pelo produto adequado será
considerado como recusa da entrega.
g) A manter um preposto, aceito pela contratante, para representá-lo durante a execução do contrato;
h) A responsabilizar-se pelos danos que causar à contratante ou a terceiros durante vigência do Contrato;
i) A cumprir fielmente todas as condições estabelecidas no contrato e no edital;
j) A manter durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação;
5.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE, além das obrigações consideradas contidas no instrumento convocatório por determinação legal,
obriga-se a:
a) Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no máximo, 10 (dez)
dias da assinatura;
b) Realizar o pagamento pela execução do contrato;
c) Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo
legal.
6. VIGÊNCIA: Da assinatura, do contrato, até o dia 31/12/2022; ou com a realização total dos serviços.
7. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
8.1 A despesa orçamentária decorrente da aquisição dos matérias/bens de que trata o objeto deste Termo, neste
exercício, com dotação suficiente.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PROJ/ATIV

ELEMENTO

FONTE

2222

2159

339030

00

8. FORMA DE PAGAMENTO: Após realização total dos serviços e emissão de nota fiscal.
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9. RESPONSÁVEL PELA GESTÃO / FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: Será designado um gestor através de portaria, antes
da contratação.
10. CONSIDERAÇÕES GERAIS:
✔ O pagamento estará condicionado à apresentação da Nota Fiscal e Certidões.
11. RESPONSÁVEL PELA GESTÃO / FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: Será designado um gestor através de portaria, antes
da contratação.
12. CONSIDERAÇÕES GERAIS:
✔ O pagamento estará condicionado à apresentação da Nota Fiscal e Certidões.
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ANEXO II
PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2022
ABERTURA: --------

HORÁRIO: ----- (------)

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ. :

TELEFONE:

ENDEREÇO:

CIDADE:

ITEM
1.

ESPECIFICAÇÃO

UF:

VALOR

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSÁRIOS PARA USO
DA FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE CULTURA E CIDADANIA (FICC).
CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

O percentual de desconto é de ______________ (_____________________________________)
Declaramos que os produtos e serviços ofertados estão estritamente de acordo com as características constantes do Anexo
I – Especificações Técnicas/Proposta de Preço deste Edital.
Declaramos estar em dia com todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias, conforme legislação vigente.
O prazo de eficácia desta proposta é de 60 dias, a partir da entrega do respectivo envelope, conforme art. 64, §3º da Lei de
Licitações.
A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação estender-se-á ao prazo de
convocação previsto no artigo 64 § 3º da Lei de Licitações.

__________, __ de ____________ de _______

_____________________________________
(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa)
(Identificação) R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX
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ANEXO III
MODELO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2022
Pelo presente instrumento, a Comissão Permanente de Licitação da FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE CULTURA E CIDADANIA
(FICC), ÓRGÃO GERENCIADOR DESTE REGISTRO DE PREÇOS, situada na Av. Fernando Gomes, 665-701 - Nossa Sra. das
Graças, Itabuna - BA, 45600-430, Departamento de Licitação, neste ato representada pela Sra. Nayanne Silva Lima, nos
termos do artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 9.408/11 e as demais
normas legais aplicáveis, considerando o julgamento do PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022, do tipo MENOR PREÇO OBITIDO
ATRAVÉS DO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, publicado no DOM nº..........do dia .................., e Jornal ...., para
REGISTRO DE PREÇOS-SRP, Ata nº __________, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s)
nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições
previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações
e no Decreto Estadual n.º 26.375/2005, e em conformidade com as disposições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. A presente Ata de Registro de Preço tem por objeto a contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
LIMPEZA NECESSÁRIOS PARA USO DA FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE CULTURA E CIDADANIA (FICC).
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
2.1. Os preços dos insumos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 –
Sistema de Registro de Preços, conforme a tabela (s) abaixo:

NOME DA EMPRESA: ............................... Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº.........,
localizada no endereço, ................................, telefone............, neste ato representada pelo Sr. ____________, inscrito
no CPF nº _________, portador do RG nº ____________, residente e domiciliado ...............

LOTE 01
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

UND QUANT

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

TOTAL

01.
VALOR TOTAL .............................R$......................................................(...............................).
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
3.1. Os órgãos e entidades, beneficiários desta Ata, deverão solicitar, a Comissão Permanente de Licitação, órgão
gerenciador da presente Ata, nos termos do Decreto Municipal nº 9.408 de 12/05/2011 e demais legislações vigentes,
autorização para aquisição dos testes para serem atendidos, de acordo com o Edital de Licitação que faz parte integrante
da presente Ata.
3.2. A contratação decorrente desta Ata será formalizada por meio de Contrato, o qual deverá ser assinado e retirado
pelo Fornecedor no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da comunicação.
3.3. Mediante a assinatura da Ata estará caracterizado o compromisso de entrega dos materiais, objeto deste Pregão.
3.4. Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá o prazo fixado no edital para entregar os produtos;
3.5. Os itens deverão ser entregues, em local designado pela Diretoria requisitante (órgão participantes do SRP), de
acordo com o edital do Pregão Eletrônico 005/2022, Termo de Referência, Anexo I, com a proposta vencedora da
licitação, bem como as cláusulas da presente Ata.
3.6. O Município de Itabuna não está obrigado a contratar o objeto desta licitação, ficando-lhe facultada a utilização de
outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços,
preferência, em igualdade de condições.
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
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4.1. O pagamento será efetuado pelo município, através da emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada
pela contratada, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento de cada parcela dos produtos entregues, mediante
a apresentação da Nota Fiscal.
4.2. Em nenhuma hipótese o preço cobrado poderá ser superior ao estabelecido na bomba de combustível da
contratada. Valendo, para efeito de faturamento, sempre o menor valor entre o preço praticado na bomba de
combustível pela contratada e o preço do contrato após a aplicação dos descontos acima.
4.3. A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura, as Autorizações de Fornecimento, devidamente
assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos quantitativos efetivamente
fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.
4.4. Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no todo ou em parte, a
tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias à sua correção, passando a
ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente regularizada.
4.5. Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação
definitiva dos produtos entregues total ou parcial.
4.6. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no
CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se
admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ.
4.7. A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhista.
4.8. O pagamento será feito, em até 30 (trinta) dias, após o fornecimento do material, mediante a apresentação da
Nota Fiscal ou Fatura, ou mediante a emissão de Ordem Bancária em conta corrente indicada pela contratada.
4.9. Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua
reapresentação.
4.10. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no
CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se
admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJ.
CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS
5.1. O prazo de validade deste Registro de Preços será até 12 (DOZE) meses, a partir da assinatura da ata e da publicação
do extrato da Ata no Diário Oficial do Município, permitindo sua prorrogação conforme legislação pertinente.
5.2. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº
8.666/93.
5.2.1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado,
ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as
necessárias negociações junto aos fornecedores.
5.2.2. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no
mercado, o órgão gerenciador deverá:
a) convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
b) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação, diante dos resultados de
classificação apresentados na Ata.
5.3. Quando o preço de mercado se torna superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmado a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
b) convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
5.3.1. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro
de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA SEXTA – DOS USUÁRIOS NÃO-PARTICIPANTES/ADESISTAS
6.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante previa consulta ao órgão gerenciador,
desde que devidamente comprovada a vantagem.
6.2. Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro
de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis
fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.
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6.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar
pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
6.4. As contratações adicionais a que se refere à condição anterior não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50%
(cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para a FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE
CULTURA E CIDADANIA (FICC).
6.5. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços deste certame não poderá exceder, em sua
totalidade, ao dobro, 200% (duzentos por cento) do quantitativo de cada item registrado na ata para a FUNDAÇÃO
ITABUNENSE DE CULTURA E CIDADANIA (FICC), independentemente do número de órgãos não participantes que
aderirem.
CLÁUSULA SETIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
7.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
7.1.1. Pela Comissão Permanente de Licitação, mediante comunicação da unidade requisitante, quando:
a) a(s) detentora(s) não cumprir (em) as obrigações dela constantes;
b) a(s) detentora(s) não cumprir (em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a unidade requisitante
não aceitar sua(s) justificativa(s);
c) a(s) detentora(s) der (em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste instrumento de
Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas no Art. 78, Inc. I a XII, ou XVII, da Lei Federal 8.666/93,
com as respectivas alterações posteriores;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste instrumento de
registro;
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração.
7.2. Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar impossibilitada(s) de cumprir as
exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas no Art. 78, incisos XIV e XVI, da lei Federal nº
8.666/93.
7.2.1. A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser dirigida a Comissão
Permanente de Licitação, facultada a ela a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do
pedido.
7.3. Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora será comunicada por
com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao processo que tiver dado origem ao Registro de Preços.
7.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial do Município e Jornal de grande circulação, por 02 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
7.3.2. Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente à Comissão Permanente de
Licitação, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para
recebimento de correspondência e outros documentos.
CLÁUSULA OITAVA – DO CADASTRO DE RESERVA
8.1. Conforme consta no ANEXO da ARP, também fica formalizado, conjuntamente com a presente, o CADASTRO DE
RESERVA de fornecedor(es) interessado(s) em eventualmente assumir a titularidade do registro de preços, havendo
CANCELAMENTO de registro e segundo a ordem de classificação final no certame.
8.2. A formação de CADASTRO DE RESERVA vincula o(s) particular(es) aos termos da proposta do titular em relação ao
preço, obrigando-se a assumir a titularidade do registro em caso de cancelamento do registro do titular, observada a
ordem de classificação.
8.3. A alteração da titularidade do registro dependerá da comprovação das condições de participação do particular
registrado no cadastro reserva, da qualidade do objeto indicado na sua proposta e do cumprimento das condições de
habilitação, nos termos fixados item 04 do Edital do Pregão Eletrônico.
8.4. Havendo alteração da titularidade do registro com base no CADASTRO DE RESERVA, deverá a ARP ser republicada
para fins de eficácia.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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9.1. A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no Diário Oficial
do Município.
9.2. Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos administrativos
relacionados ao PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP.
9.3. Fica designado como Órgão Gerenciador do Registro de Preços, de acordo com Decreto Municipal nº 9.408/11, a
Comissão Permanente de Licitação da SMS.
E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de Preço, em duas vias, de igual
teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Itabuna-BA, ..... de ............... de 2022.

_____________________________________________________________
Departamento de Licitações
(Órgão Gerenciador)

________________________________________________________
FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE CULTURA E CIDADANIA (FICC).
(Órgão Participante- Se houver)

____________________________________________________________________
Representante
Fornecedor
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ANEXO A
MODELO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2022
1ª CLASSIFICADA

NOME DA EMPRESA: ............................... Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº........., localizada
no endereço, ................................, telefone............, neste ato representada pelo Sr. ____________, inscrito no CPF nº
_________, portador do RG nº ____________, residente e domiciliado ...............

LOTE 01
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

UND QUANT

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

TOTAL

01.
VALOR TOTAL .............................R$......................................................(...............................).
2ª CLASSIFICADA

NOME DA EMPRESA: ............................... Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº........., localizada
no endereço, ................................, telefone............, neste ato representada pelo Sr. ____________, inscrito no CPF nº
_________, portador do RG nº ____________, residente e domiciliado ...............

LOTE 01
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

UND QUANT

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

TOTAL

01.
VALOR TOTAL .............................R$......................................................(...............................).
3ª CLASSIFICADA

NOME DA EMPRESA: ............................... Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº........., localizada
no endereço, ................................, telefone............, neste ato representada pelo Sr. ____________, inscrito no CPF nº
_________, portador do RG nº ____________, residente e domiciliado ...............

LOTE 01
ITEM

DISCRIMINAÇÃO

UND QUANT

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

TOTAL

01.
VALOR TOTAL .............................R$......................................................(...............................).

________________________________
Departamento de Licitações
(Órgão Gerenciador)

____________________________________
Representante
Fornecedor
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ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO Nº XXX/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE CELEBRAM ENTRE SI, DE
UM LADO, O MUNICÍPIO DE ITABUNA-BA, E, DE OUTRO, A
EMPRESA....................
Pelo presente instrumento, de um lado a FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE CULTURA E CIDADANIA, inscrita no CNPJ do
Ministério da Fazenda sob nº 05.054.133/0001-64, com sede na Av. Fernando Gomes, 665-701 - Nossa Sra. das Graças,
Itabuna - BA, 45600-430, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo diretor presidente
CLODOALDO SOUZA REBOUÇAS, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF nº 017.736.995-71, residente à Rua
da República, casa 26, 2º andar, Centro, nesta cidade de Itabuna-Bahia, e, de outro lado, a empresa _________ , sediada
_______, nº ___, Cidade-Estado, cadastrada no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº ___________, adiante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por ______________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador
da cédula de identidade RG n° ________, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado _______, e do CPF/MF
________, residente ___________, nº ___, Cidade-Estado, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE FORNECIMENTO,
de acordo com o Processo de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico 005/2022, que se regerá pelas Leis Federais
13.979/2020, 10.520/02 e 8.666/93, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas.
I – CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente Contrato a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA NECESSÁRIOS PARA USO DA FUNDAÇÃO
ITABUNENSE DE CULTURA E CIDADANIA (FICC), em conformidade com a proposta de preços apresentada na sessão da
licitação da qual decorre este termo contratual e adjudicado conforme parecer devidamente homologado e publicado no
Diário Oficial do Município.
Parágrafo único – A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou supressões
na aquisição dos bens objeto da presente licitação, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato,
conforme a Lei Federal nº 8.666/93.
II – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CLÁUSULA SEGUNDA
As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir
especificada:

Unidade Gestora

Fonte

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Projeto/Atividade

Elemento de Despesa

III – CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
I - O Valor GLOBAL do presente contrato é de R$ xxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
II - O pagamento à contratada será efetuado mensalmente, de acordo os valores apurados no mês, até o 10º dia do mês
subsequente do fornecimento, mediante a apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo departamento
responsável.
III - A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura as Autorizações de Fornecimento, devidamente
assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos quantitativos efetivamente
fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.
§ 1º Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no todo ou em parte, a
tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias à sua correção, passando a
ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente regularizada.
§ 2º Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação definitiva
da prestação de serviços total ou parcial.
§ 3º A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no
CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se
admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs.
§ 4º A Contratada a deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhistas.

27
Av. Fernando Gomes, 665-701 - Nossa Sra. das Graças, Itabuna - BA, 45600-430
CNPJ nº 05.054.133/0001-64

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W5EB8B1C0SQNWPMO93KDJQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Itabuna

Segunda-feira
21 de Março de 2022
29 - Ano X - Nº 362

FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE CULTURA E
CIDADANIA - FICC
IV – CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES PARA A ENTREGA DO PRODUTO, VIGÊNCIA E FISCAL DO
CONTRATO
I - A forma de fornecimento dos serviços será parcelada, obedecendo à solicitação do órgão gerenciador e, se for o caso,
dos órgãos participantes do SRP, através de emissão da Autorização de Fornecimento.
II - O local do fornecimento dos serviços será descrito na Autorização de Fornecimento, sendo a execução dos serviços de
total responsabilidade da CONTRATADA, de acordo com a dispensa, Termo de Referência, com a proposta vencedora,
bem como as cláusulas deste instrumento.
III – O prazo de execução dos serviços de acordo com o que consta na solicitação. Caso não corresponda à qualidade
exigida nos termos do edital, deverá ser substituído imediatamente. Em caso de não substituição, estará caracterizado o
descumprimento da obrigação assumida, cabendo à licitante vencedora as penalidades previstas neste Edital.
§1º Todas as entregas devem vir acompanhadas da Nota Fiscal para verificação e atesto do servidor responsável pelo
recebimento dos produtos confeccionados.
§ 2º A critério das partes, poderá ser estabelecido um cronograma, estimando-se as quantidades e datas de futuros
eventos;
§3º A comprovação da força maior, a que alude o parágrafo anterior, não eximirá a empresa vencedora da obrigação de
ressarcir a Fundação do valor correspondente aos custos que vier a ter para suprir as necessidades administrativas de
suas unidades, até o recebimento do produtos/materiais.
§ 5º Correrá por conta da CONTRATADA, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, e ainda
todas as despesas que diretamente ou indiretamente incidirem na prestação dos serviços.
§ 6º Em qualquer caso de recusa, a empresa vencedora terá o prazo de 24(vinte quatro) horas para providenciar a
substituição correspondente, sob pena de incidir nas sanções administrativas previstas neste edital e de ressarcirá a
Fundação os custos decorrentes do atraso, na forma do disposto neste instrumento convocatório.
§ 7º A fiscalização do contrato ficará a cargo do servidor designado pela FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE CULTURA E
CIDADANIA (FICC).
V – CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES
DA CONTRATADA
A CONTRATADA, além das determinações contidas no instrumento convocatório, que aqui se consideram literalmente
transcritas, bem como daquelas decorrentes de lei, obriga-se a:
a) Efetuar o fornecimento dos serviços discriminados em cada Autorização de Ordem de Serviço emitido pelo setor
Competente, de forma integral e no prazo estipulado na cláusula anterior, obedecendo rigorosamente às especificações
contidas em sua proposta comercial, inclusive quanto à marca;
b) Executar diretamente o Contrato, sem subcontratações ou transferência de responsabilidades;
c) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante;
d) entregar o produto com a marca com que concorreu no processo licitatório;
e) fornecer produtos de qualidade, rigorosamente de acordo com o que foi especificado na Proposta, bem como com o
que foi solicitado no presente Edital;
f) manter um preposto, aceito pela contratante, para representá-lo durante a execução do contrato;
g) responsabilizar-se pelos danos que causar à contratante ou a terceiros durante vigência do Contrato;
h) cumprir fielmente todas as condições estabelecidas no contrato e no edital;
i) manter durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação.
j) zelar pelo perfeito fornecimento do material, devendo as falhas que porventura venham a ocorrer, serem sanadas em
até 24 (vinte e quatro) horas;
k) fornecer o material dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas neste Contrato, nas normas técnicas e em
observância às normas legais e regulamentares aplicáveis;
l) manter, durante todo o período contratual, o percentual de desconto oferecido na proposta;
m) assumir integral responsabilidade por eventuais danos causados em qualquer veículo, durante a sua permanência no
posto durante o abastecimento ou outra prestação de serviço, desde que comprovada a culpa da CONTRATADA;
n) Excepcionalmente, será admitida entrega de produto com marca diversa da que foi apresentada na proposta de
preços da empresa CONTRATADA, desde que seja de qualidade igual ou superior à marca inicialmente cotada e que o fato
seja anteriormente comunicado ao fiscal do contrato por meio de documento formal, no qual apresente justificativa
plausível, devidamente comprovada.
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o) A avaliação da qualidade da marca que vier substituir a que foi inicialmente cotada pela CONTRATADA deverá ser
realizada por servidor ou comissão designada para tal fim que emitirá relatório técnico de análise aprovando ou não a
substituição mencionada no parágrafo anterior.
VI – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
CLÁUSULA SEXTA – O CONTRATANTE, além das obrigações consideradas contidas no instrumento convocatório por
determinação legal, obriga-se a:
a) Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no máximo, 10 (dez)
dias da assinatura;
b) Realizar o pagamento pela execução do contrato;
c) Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo
legal.
VII – CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES
O descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativa aceita pelo órgão ou entidade
promotora da licitação, sujeitará o licitante ou a CONTRATADA às seguintes sanções prevista na Lei Federal nº 8.666/93,
garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo:
7.1. Advertência por escrito, nos casos de falta leve:
a) quando deixar de juntar os documentos de habilitação sem justificativa plausível;
b) quando ocorrer atraso no fornecimento dos serviços em até 10 (dez) dias da data fixada.
7.2. Multa de 10% (dez por cento) do valor contratado, quando não comprovar motivo de força maior ou caso fortuito
impeditivos do cumprimento da obrigação assumida dentro do prazo estabelecido, que venha a ser reconhecido pela
Administração.
7.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o município de Itabuna, por
prazo não superior a 2 (dois) anos, nos casos de falta grave, consideradas aquelas que causem prejuízo à Administração.
7.4. A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal esteja em vigor,
impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o cumprimento da
penalidade que lhe foi imposta.
7.5. Impedimento de licitar com a Administração Pública (declaração de inidoneidade) pelo período de até 5(cinco) anos,
nos casos de falta gravíssima, especialmente se a CONTRATADA falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar- se
de modo inidôneo, cometer fraude fiscal ou qualquer ato ilícito.
7.6. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, impedirá a pessoa física ou
jurídica de participar de outras licitações ou contratações enquanto perdurarem os motivos determinantes da a penação
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e, após decorrido o prazo da sanção
aplicada.
7.7. As multas referidas nesta cláusula serão descontadas no pagamento ou cobradas judicialmente.
7.8. As multas poderão ser descontadas dos pagamentos por ventura ainda devida à ADJUDICATÁRIA ou recolhidas
diretamente à conta corrente da Fundação, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data da notificação
do ato de punição, ou, ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.666/93.
7.9. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas, em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificativas só
serão aceitas quando formuladas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade
municipal competente, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que a ADJUDICATÁRIA
tomar ciência.
7.10. No processo de aplicação de penalidades será assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa.
7.11. Para fins de aplicação de qualquer das sanções estabelecidas acima, as possíveis faltas cometidas pela contratada
assim são definidas:
I – FALTAS LEVES: puníveis com a aplicação da penalidade de advertência e multas, caracterizadas pelo atraso na entrega
dos materiais, assim entendidos como aqueles que não acarretam prejuízos relevantes ao cumprimento da obrigação e a
despeito deles, a regular entrega dos materiais não fica inviabilizada;
II – FALTAS GRAVES: puníveis com a aplicação da penalidade de multa, caracterizadas pela não entrega ou entrega parcial
que acarretam prejuízos ao objeto contratado, inviabilizando total ou parcialmente o cumprimento da obrigação em
decorrência de conduta culposa da contratada;
III – FALTAS GRAVÍSSIMAS: puníveis com a aplicação das penalidades de multa e impedimento de licitar e contratar com
a União, Distrito Federal, Estados ou Municípios pelo prazo de até 2 (dois) anos, caracterizadas pela não entrega ou

29
Av. Fernando Gomes, 665-701 - Nossa Sra. das Graças, Itabuna - BA, 45600-430
CNPJ nº 05.054.133/0001-64

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W5EB8B1C0SQNWPMO93KDJQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Itabuna

Segunda-feira
21 de Março de 2022
31 - Ano X - Nº 362

FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE CULTURA E
CIDADANIA - FICC
entrega parcial que acarretam prejuízos relevantes ao objeto contratado, inviabilizando o cumprimento da obrigação em
decorrência de conduta culposa ou dolosa da contratada.
VIII – CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO
A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão com as correspondentes consequências contratuais, bem
como as previstas na Lei nº 8.666/93.
§ 1º A Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses previstas nos incisos I a
XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93.
§ 2º Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos II a XI e XV do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, não cabe à
CONTRATADA direito a qualquer indenização.
IX – CLÁUSULA NONA – DA COBRANÇA JUDICIAL
As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo-se este Contrato
em título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre
que possível.
X – CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que
vinculados à execução do presente Contrato.
§ 1º A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações
ora assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.
§ 2º O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte.
§ 3º Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que compatíveis com os preceitos
de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do Direito
Privado.
§ 4º A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução dos serviços
objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa da CONTRATADO, apurados
na forma da legislação vigente, quando comunicado à CONTRATANTE no prazo de 48hs (quarenta e oito horas) da
ocorrência ou ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.
§ 5º Após o 10º (décimo) dia de atraso para fornecimento do objeto contratado, a CONTRATANTE, poderá optar por uma
das seguintes alternativas:
a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo a CONTRATADA pelas
perdas e danos decorrentes da rescisão;
b) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período total de atraso,
respeitado o disposto na legislação em vigor.
§ 6º A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus ADITAMENTOS, no Diário Oficial do
Município, conforme Lei Federal 8.666/93.
IX – CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO E OS CASOS OMISSOS
A legislação aplicável a execução deste contrato e os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições constantes
das Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93 e legislação posteriores, nos princípios de direito público e, subsidiariamente, com
base em outras leis que prestem a suprir eventuais lacunas.
XII – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Como forma de acompanhar o cumprimento detalhado da entrega dos itens contratados,
assim como a sua designação adequada, a diretoria solicitante recomenda o Sr. XXXXX – Função: XXXXX, como Gestor
do contrato a ser gerado.
§ 1º O Gestor de contrato deverá:
a) solicitar ao Departamento de Licitações e Contratos a cópia do referido contrato;
b) identificar no presente contrato, quais itens dizem respeito à sua solicitação;
c) dar baixa em sua via de contrato a cada requisição emitida ao setor Administrativo, mantendo o saldo atualizado; e
d) observar se os itens recebidos conferem com o solicitado e constante do contrato.
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XIII – DA VINCULAÇÃO
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O presente contrato é vinculado ao Pregão Eletrônico nº 005/2022, constante no
Processo Administrativo nº 038/2022 e à proposta de preço apresentada pela contratada.
XIV – DO FORO
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – As partes elegem o Foro da cidade de Itabuna, Bahia, que prevalecerá sobre qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença
das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Itabuna, _______ de _______________ de 2022.

______________________________________________________
FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE CULTURA E CIDADANIA (FICC)
CLODOALDO SOUZA REBOUÇAS
DIRETOR PRESIDENTE

_____________________________________________
XXXXX
Contratada
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Itabuna

FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE CULTURA E
CIDADANIA - FICC
ANEXO V
CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO
(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

A ______(nome da empresa)___________, CNPJ, nº _____________, com sede à __________________, neste ato
representada pela(s) (diretores ou sócios), com __________qualificação completa- nome, RG, CPF, nacionalidade, estado
civil, profissão e endereço____________, pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui como seu(s)
Procurador (es) o Senhor (a) _________________________, ___qualificação completa________________, como meu
mandatário, a quem confiro amplos poderes para junto a FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE CULTURA E CIDADANIA (FICC)
praticar todos os atos necessários relativos ao procedimento licitatório na modalidade de Pregão Eletrônico nº ____,
conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para interpor ou retirar recursos, fazer manifestações, apresentar lances,
negociar preços e demais condições, confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente, dando tudo como bom, firme e valioso
para que produza todos os efeitos legais.

Itabuna-BA, ______ de _____________ de 2022.

___________________________________________________________
(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa)
(Identificação)
R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX

32
Av. Fernando Gomes, 665-701 - Nossa Sra. das Graças, Itabuna - BA, 45600-430
CNPJ nº 05.054.133/0001-64

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W5EB8B1C0SQNWPMO93KDJQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
21 de Março de 2022
34 - Ano X - Nº 362

Itabuna

FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE CULTURA E
CIDADANIA - FICC

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL
E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

A _____nome e qualificação completa da empresa_______, declara, sob as penas da lei, o pleno conhecimento de todas
as informações e das condições para cumprimento das obrigações objeto da licitação e atendimento as exigências de
habilitação, ciente das sanções factíveis a serem aplicadas conforme a lei 8.666/93.

Local-UF, ______ de _____________ de 2022.

___________________________________________________________
(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa)
(Identificação)
R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX
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Itabuna

FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE CULTURA E
CIDADANIA - FICC

ANEXO VI
DECLARAÇÃO CONJUNTA
(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022
Ilmº. Sr.
Pregoeiro da FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE CULTURA E CIDADANIA (FICC)
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

A EMPRESA (NOME),
DECLARA para os devidos fins, nunca ter sido declarada inidônea para licitar e celebrar contratos com a administração
pública, e que está de acordo com as exigências do presente Edital;
DECLARA também, sob as penalidades da lei, que não existe fato superveniente impeditivo contra sua habilitação, assim
como se obriga a declarar a ocorrência de fatos futuros;
DECLARA que não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos
do inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal de 1988;
DECLARA que está plenamente de acordo com todas as cláusulas e condições do presente Edital.
Local-UF, ______ de _____________ de 2022.

_______________________________________________
(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa)
(Identificação)
R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX

Carimbo da empresa:
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Itabuna

FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE CULTURA E
CIDADANIA - FICC

ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP
(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

A empresa ___________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
_________________________________, por intermédio de seu representante legal ou credenciado Sr (a).
_______________________________________________________, portador do Documento de Identidade nº
_______________________________ e inscrito no CPF sob o nº ________________________________, DECLARA, sob
as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.
Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses descritas no § 4º, do art. 3º, da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006.

__________________________, ____ de ________________ de 2022.

_______________________________________
(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa)
(Identificação)
R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX
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FUNDAÇÃO ITABUNENSE DE CULTURA E
CIDADANIA - FICC
ANEXO VIII
DECLARAÇÃO
(ESTE ANEXO É UM MODELO E DEVE SER FEITO PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022

O licitante abaixo DECLARA os dados para confecção do contrato:

Empresa ____________, sediada _______, nº __, Estado ______, telefone n° _______, cadastrada no CNPJ do Ministério
da Fazenda sob o nº ___________, adiante denominada CONTRATADA, neste ato representada por ______________,
na qualidade de ________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador da cédula de identidade RG n° ________,
expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado _______ e do CPF/MF ________, residente ___________, nº
__, cidade ______, Estado _______.

36
Av. Fernando Gomes, 665-701 - Nossa Sra. das Graças, Itabuna - BA, 45600-430
CNPJ nº 05.054.133/0001-64

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: W5EB8B1C0SQNWPMO93KDJQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

