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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

 PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 81-2022 
Processo Administrativo Nº 195/2022 

1. REGÊNCIA LEGAL: 

Esta licitaça o obedecera , integralmente, as disposiço es de acordo com as Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 
com suas alterações posteriores, Decreto nº 10.024/19, Decreto Municipal nº 4.281/2006, de 07 de 
fevereiro de 2006, e o Decreto Municipal nº 5.088, de 31 de outubro de 2018, subsidiariamente, Lei 
Complementar nº 123/2006, alterada pelas Leis Complementares nº 147/14 e nº 155/16, e o Decreto 
Municipal nº 4.281/2006, de 07 de fevereiro de 2006, ale m de demais legislaço es pertinentes. 

A minuta do presente Edital foi aprovada pela Assessoria Jurí dica do Municí pio de Brumado-BA, nos 
termos do para grafo u nico, do Art. 38, da Lei n.º 8.666/93. 
2. UNIDADE INTERESSADA: 
Prefeitura Municipal de Brumado/ SESAU, SESOC E SEMEC. 
3. REGIME DE EXECUÇÃO/MODALIDADE:  
Empreitada por Preço/ Pregão Eletrônico 
4. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO. 
5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO: (   ) POR ITEM    ( X )  POR LOTE    (  ) GLOBAL.                         

6.  6. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
 
6.1 – O Pregão será realizado em sessão pública, por meio da utilização de recursos de tecnologia da 
informação – INTERNET, utilizando-se, para tanto, métodos de autenticação de acesso e recursos de 
criptografia, garantindo segurança em todas as fases do certame. 
 
6.2 – Os trabalhos serão conduzidos por servidora pública designada através de ato interno, denominada 
PREGOEIRA, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo 
“Licitações-e”, constante da página eletrônica do Banco do Brasil, coordenador do sistema, através do 
endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br 
 
6.3 – Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública, observarão, 
obrigatoriamente, o HORÁRIO DE BRASÍLIA – DF, e serão registradas no sistema eletrônico e na 
documentação do certame. 
 
6.4 – Pregoeira Responsável: Francielle Barreto Nascimento, Pregoeira Oficial, designada através da 
Portaria Nº 455, de 28 de setembro de 2022. 
 
7.5 – Nº da Licitação no sistema do Banco do Brasil: 974313. 
7. OBJETO: 
 
7.1 – O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS para atender despesa com aquisição 
de estabilizadores, microcomputadores, nobreaks, scanners, suportes para monitores, suportes 
para TVs, tablets e TVs, bem como, material de informática, destinados à SEMAD, SEFAZ, SEINF, 
SEMAR, SESAU, SESOC e SEMEC, para futuras contratações, de acordo com a conveniência e 
necessidade da administração pública municipal. 
 
7.2 - A aquisiça o dos equipamentos e do material se justifica diante da necessidade de proporcionar 
melhorias e agilidade no desenvolvimento das atividades inerentes a  cada secretaria, com o objetivo de 
oferecer um bom atendimento aos muní cipes. 
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8. DO REGISTRO DE PREÇOS: 
 
8.1- As regras referentes aos Órgãos Gerenciador e Participantes, bem como a eventuais adesões são as 
que constam da Minuta do Termo de Compromisso de Fornecimento. 
 
8.2 - A Ata de Registro de Preços oriunda deste Processo Licitato rio podera  ser utilizada por outros O rga os 
ou Entidades na o participantes, com a devida anue ncia do O rga o Gerenciador, respeitados os quantitativos 
de ate  cem por cento por O rga o, ou O rga o gerenciador e participantes em ate  o quí ntuplo do quantitativo 
inicial registrado, independente do nu mero de O rga os na o participantes que aderirem. 
9. DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO: 
 
Recebimento das propostas de preços: a partir do dia 30/11/2022 às 08h (horário de Brasília); 

Abertura das propostas de preços: 01/12/2022 às 8h30m (horário de Brasília); 

Início da sessão de disputa: 01/12/2022 às 09h00m (horário de Brasília). 

 

9.1 – O licitante deverá observar, rigorosamente, as datas e horários limites para o recebimento e a 

abertura da proposta, atentando, também, para o início da disputa. 

10. ENDEREÇO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO PELA LICITANTE VENCEDORA: 
  
10.1 – Quando solicitado pela pregoeira, via sistema, a licitante vencedora deverá encaminhar a 
documentação para o seguinte endereço: 
Local: Sede da Prefeitura Municipal de Brumado-BA, localizada na Praça Cel. Zeca Leite, n.º 415, Centro, 
Cep: 46.100-000, Brumado-BA. Setor de Licitação. De segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h às 
18h. 
11. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 195/2022 de 17/10/2022 
12.  DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
 
12.1 - As despesas para o fornecimento ora licitado, correra o por conta da dotaça o orçamenta ria: GESTA O 
DAS AÇO ES ADMINISTRATIVAS DO MUNICI PIO, GESTA O DA SECRETARIA DA FAZENDA, GESTA O DAS 
AÇO ES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, AÇO ES DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO 
AMBIENTE E REC. HI DRICOS, GESTA O DAS AÇO ES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE EDUCAÇA O, GESTA O 
DAS AÇO ES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAU DE, MANUNTENÇA O DA ATENÇA O BA SICA SAU DE – PAB FIXO, 
GESTA O DAS AÇO ES ADM. DA SEC. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA consignada no orçamento vigente a  
e poca da contrataça o. 
13. ANEXOS: 
 
As especificações, exigências, condições, rotinas e outros detalhamentos do objeto ora licitado estão 
presentes nos anexos do Edital: 
 
a) Anexo I – Especificaço es/Termo de Refere ncia; 
b) Anexo II - Modelo de Proposta de Preços; 
c) Anexo III – Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 
d) Anexo IV – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para Licitar; 
e) Anexo V – Modelo de Declaração de Cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal; 
f) Anexo VI – Modelo de Declaraça o de Inexiste ncia de Ví nculo. 
g) Anexo VII – Modelo de Declaração de Enquadramento ME/EPP (Lei Complementar nº                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
123/06); 
h) Anexo VIII - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 
i) Anexo IX – Ata de Registro de Preços; 
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j) Anexo X – Termo de Compromisso de Fornecimento. 
14. CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO: 
 
14.1 – Sera o admitidos a participar desta licitaça o os interessados que atenderem a todas as exige ncias 
contidas neste instrumento e nos seus anexos, que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto 
licitado, e que tenham realizado seu credenciamento como usua rio junto ao Banco do Brasil, para a 
obtença o de chave de identificaça o ou senha individual. 
 
14.2 - A participaça o na presente licitaça o implica aceitaça o integral e irretrata vel dos termos e condiço es 
deste edital, dos seus Anexos e das normas te cnicas gerais ou especiais pertinentes, além das disposições 
legais, independentemente de transcrição. 
 
14.3 - Não será admitida a participação, em qualquer fase do processo, de interessados que se enquadrem 
em uma ou mais das situações a seguir: 
 
a) Que tenham sido declarados, por ato do Poder Público, inidôneos para licitar ou contratar com qualquer 
órgão público; 
 
b) Em processo de execuça o, fale ncia, sob concurso de credores, em dissoluça o ou liquidaça o; 
 
c) Estejam reunidos em conso rcio e sejam controlados, coligados ou subsidia ria entre si, qualquer que seja 
sua forma de constituiça o; 
 
d) Enquadrados nas hipo teses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
e) Que estejam cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitação e/ou impedimento 
de contratar com a Administração Pública; 
 
f) Que mantenham qualquer tipo de ví nculo profissional com servidor ou dirigente de o rga o ou entidade 
contratante ou responsa vel pela licitaça o. 
 
14.4 – Os lotes 1 a 12 são exclusivos para Microempresas Individuais, Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte, conforme dispo e o art. 48, inciso III da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela 
Lei Complementar nº 147/2014. 
 
 14.5 – Regras acerca da participaça o de matriz e filial:  
 
a) Se a licitante for matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz; 
b) Se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 
que, pela pro pria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 
c) A comprovaça o de aptida o para o desempenho de atividade pertinente e compatí vel em caracterí sticas, 
quantidades e prazos com o objeto da licitaça o, podera  ser feita em nome da matriz ou da filial. 

15. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO/DO APLICATIVO LICITAÇÕES: 
 
15.1 – Para acesso ao sistema eletro nico, os interessados em participar do prega o eletro nico devera o 
efetuar seu CREDENCIAMENTO e dispor de chave de identificaça o e senha pessoal e intransferí vel, obtidas 
junto a s Age ncias do Banco do Brasil S.A., sediadas no paí s. 
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15.2 – A chave de identificaça o e a senha tera o validade de um ano e podera o ser utilizadas em qualquer 
prega o eletro nico, salvo quando canceladas por solicitaça o do credenciado ou por iniciativa do Banco do 
Brasil S/A, devidamente justificado. 
 
15.3 – E  de exclusiva responsabilidade do usua rio o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transaça o efetuada diretamente ou por seu representante, na o cabendo ao Banco do Brasil S.A. a 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 
15.4 – A perda da senha ou a quebra de sigilo devera  ser comunicada imediatamente ao Coordenador do 
Sistema, para imediato bloqueio de acesso. 
 
15.5 – O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletro nico implica 
em responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunça o de capacidade te cnica para realizaça o das 
transaço es inerentes ao prega o eletro nico. 
 
15.6 – Em se tratando de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos da Lei 
Complementar nº 123/2006 e para que essa possa gozar dos benefí cios previstos no capí tulo V da referida 
Lei, e  necessa rio, a  e poca do credenciamento, acrescentar as expresso es “microempresa” ou “empresa de 
pequeno porte” ou suas respectivas abreviaço es “ME” ou “EPP”, a  sua firma ou denominaça o conforme o 
caso. 
 
15.7 - Como condiça o para participaça o no Prega o, a licitante assinalara  “sim” ou “na o” em campo pro prio 
do sistema eletro nico, relativo a s seguintes declaraço es: 
 
15.7.1 Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando 
apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. 
15.7.2 Assinalaça o do campo “na o” apenas produzira  o efeito da licitante na o ter direito ao tratamento 
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que seja qualificada como microempresa 
ou empresa de pequeno porte. 
15.7.3 Independente dos termos firmados no sistema eletro nico do prega o, e  imprescindí vel que o 
licitante arrematante apresente todas as declaraço es exigidas no edital sob pena de 
desclassificaça o/inabilitaça o. 
16. CREDENCIAMENTO: 
 
16.1 – Como condiça o especí fica para participaça o do prega o por meio eletro nico e  necessa rio, 
previamente, o credenciamento do usua rio, atrave s do Banco do Brasil. 
 
16.2 – A participaça o no prega o eletro nico se dara  por meio de digitaça o de senha pessoal e intransferí vel 
do representante credenciado e subsequente encaminhamento dos documentos de habilitaça o, da 
proposta de preços e, quando necessa rio, os documentos complementares, exclusivamente por meio do 
sistema eletro nico, observados data e hora rio limites estabelecidos. Obs.: A informaça o dos dados para 
acesso deve ser feita na pa gina inicial do site www.licitacoes-e.com.br, opça o “Acesso Identificado”. 
 
16.3 – O encaminhamento de propostas pressupo e o pleno conhecimento e atendimento a s exige ncias de 
habilitaça o previstas no Edital. O licitante sera  responsa vel por todas as transaço es que forem efetuadas 
em seu nome no sistema eletro nico, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e lances. 
 
16.4 – Cabera  ao licitante acompanhar as operaço es no sistema eletro nico durante a sessa o pu blica do 
prega o, ficando responsa vel pelo o nus decorrente da perda de nego cios diante da inobserva ncia de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexa o. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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17. PROPOSTA DE PREÇOS: 
 
17.1 – A proposta comercial deverá ser preenchida em conformidade com o Modelo de Proposta de 
Preços, constante do ANEXO II, e devidamente assinada pelo seu representante legal e inserida no sistema, 
juntamente com os outros documentos solicitados. 
  
17.2 – A proposta de preços devera  apresentar os preços unita rio e total, para o equipamento ofertado, 
expressando os valores em moeda nacional, em duas casas decimais, em algarismos e o valor total do lote 
em algarismos e por extenso, ficando esclarecido que na o sera o admitidas propostas alternativas. 
 
17.3 – Nos preços unita rios propostos esta o inclusos e diluí dos os custos relativos a todos os serviços 
preliminares, complementares ou proviso rios necessa rios a  perfeita execuça o do fornecimento, mesmo 
que na o constem das planilhas de preço, como tambe m todos os custos relativos a  ma o de obra, instalaça o 
dos aparelhos, materiais e equipamentos a serem utilizados, aos transportes, encargos sociais e 
trabalhistas, contribuiço es fiscais, bem como todas as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras 
necessa rias a execuça o do objeto contratado. 
 
17.4 - Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, a contar da 
data fixada para iní cio da sessa o pu blica. 
 
17.5 - Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocaça o para contrataça o, ficam os licitantes 
liberados dos compromissos assumidos, mas na hipo tese do licitante vencedor ser convocado e aceitar 
assinar o contrato, considerar-se-a  como prorrogada a validade da proposta de preços apresentada, por 
igual prazo. 
 
17.6 - A formulaça o da proposta implica para o licitante a observa ncia dos preceitos legais e 
regulamentares, tornando-o responsa vel pela fidelidade e legitimidade das informaço es e dos documentos 
apresentados. 
 
17.7 – Sera o consideradas irregulares e desclassificadas de logo as propostas que na o contiverem 
informaça o que permita a perfeita identificaça o e/ou qualificaça o do objeto proposto; contiverem emenda, 
rasura ou entrelinha, de forma a na o permitir a sua compreensa o; apresentarem o prazo de validade da 
proposta inferior ao estabelecido no item 17.4; apresentarem prazo de entrega ou de execuça o superior 
ao estabelecido; apresentarem prazo de garantia inferior ao estabelecido.  
 
17.8 – Os licitantes devera o indicar marca e/ou fabricante e demais caracterí sticas do equipamento 
ofertado na proposta eletro nica que sera  anexada ao sistema. 
 
17.9 - Os licitantes deverão apresentar, obrigatoriamente, juntamente com a proposta de preços, 
os “FOLDERS”, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS, MATERIAL ILUSTRATIVO, CATÁLOGOS E/OU 
MANUAIS DE INSTRUÇÕES, material ilustrativo em portugue s, relativos aos itens ofertados com descriça o 
detalhada do modelo/marca, caracterí sticas, especificaço es te cnicas e outras informaço es que 
possibilitem a avaliaça o ou ficha te cnica do produto, para ser avaliada a compatibilidade dos 
equipamentos de acordo com o descritivo do edital. 
 
17.9.1 - Somente sera o considerados va lidos cata logos impressos pela internet, desde que ele possibilite 
a averiguaça o completa e compatí vel com a descriça o do objeto requisitado e conste a origem do site oficial 
do fabricante que informe a fonte do respectivo documento possibilitando a comprovaça o da 
autenticidade do documento proposto. 
18. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ELETRÔNICA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PELO 
LICITANTE: 
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18.1 – Apo s a divulgaça o do edital no sí tio eletro nico, os licitantes encaminhara o, exclusivamente por meio 
do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitaça o exigidos no edital, proposta de preço 
com a descriça o do objeto ofertado e o preço e marca ofertada, ate  a data e o hora rio estabelecidos para 
abertura da sessa o pu blica.  
 
18.1.1 – A etapa de que trata o item 18.1 sera  encerrada com a abertura da sessa o pu blica. 
 
18.1.2 – O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitaça o exigidos no edital, nos termos 
do item 18.1, ocorrera  por meio de chave de acesso e senha. 
 
18.1.3 – Sera o desconsiderados os documentos apresentados em fotoco pia que na o foram autenticados 
em Carto rio, ou por servidor legal do o rga o pu blico (nesse caso, a autenticação deverá ocorrer até o último 
dia anterior à data da abertura do certame). 
 
18.1.4 – Sera o desconsiderados os documentos e proposta inseridos no sistema atrave s de links ou 
correlatos, sob pena de desclassificaça o da licitante. 

 
18.2 - A proposta de preços devera  ser enviada em formula rio eletro nico, atrave s do site 
http://www.licitacoes-e.com.br, no prazo previsto para recebimento das propostas, no item 9 do edital. 
 
18.3 - O Licitante declarara , em campo pro prio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a 
habilitaça o e a conformidade de sua proposta com as exige ncias do edital. 
 
18.3.1 – A falsidade da declaraça o de que trata o item 18.3 sujeitara  o licitante a s sanço es previstas no 
Decreto Nº 10.024/2019. 
 
18.4 - Os licitantes podera o retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitaça o anteriormente 
inseridos no sistema, ate  a abertura da sessa o pu blica. 
 
18.5 – Na etapa de apresentaça o da proposta e dos documentos de habilitaça o pelo licitante, observado o 
disposto no item 18.1, na o havera  ordem de classificaça o das propostas, o que ocorrera  somente apo s os 
procedimentos de julgamento da proposta. 
 
18.6 – Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação da pregoeira e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances.  
 
18.7 - Ao oferecer sua proposta no sistema eletro nico, o licitante, caso entenda necessa rio, podera  
preencher o campo CONDIÇÕES DO PROPONENTE (Informaço es adicionais), com as seguintes 
informaço es: 
 
a) Especificaça o completa dos bens/serviços, atendendo a todas as exige ncias discriminadas no Anexo II 
do Edital, com a descriça o precisa do que pretende ofertar, inclusive com a indicaça o da marca, fabricante 
e/ou laborato rio do produto/material cotado, se for o caso. 
19. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 
 
19.1 - A partir do hora rio previsto no edital, a sessa o pu blica na internet sera  aberta pela pregoeira com a 
utilizaça o de sua chave de acesso e senha. 
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19.2 – Os licitantes podera o participar da sessa o pu blica na internet, mediante a utilizaça o de sua chave 
de acesso e senha. 
 
19.3 – O sistema disponibilizara  campo pro prio para troca de mensagens entre a pregoeira e os licitantes. 
 
19.4 - Iniciada a sessa o pu blica do prega o na o cabe desiste ncia da proposta. 
 
19.5 - O licitante, ao lançar sua proposta no sistema eletro nico, estara  obrigado a manter: Proposta de 
Preços, marca e especificaça o do aparelho/produto/serviço, quando houver, sob pena de incidir nas 
penalidades previstas no edital e legislaça o aplica vel. 
20. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E ETAPA DE LANCES: 
 
20.1 - A pregoeira verificara  as propostas apresentadas e desclassificara  aquelas que na o estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 
 
20.1.1 - Tambe m sera  desclassificada a proposta preenchida eletronicamente no sistema que identifique 
o licitante.    
 
20.2 – A desclassificaça o da proposta sera  fundamentada e registrada no sistema, acompanhada em tempo 
real por todos os participantes. 
 
20.3 – O sistema ordenara  automaticamente as propostas classificadas pela pregoeira. 
 
20.4 - Somente as propostas classificadas pela pregoeira participara o da etapa de envio de lances. 
 
20.5 – Classificadas as propostas, a pregoeira dara  iní cio a  fase competitiva, oportunidade em que os 
licitantes podera o encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletro nico. 
 
20.6 – O licitante sera  imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no 
registro. 
 
20.7 – Os licitantes podera o oferecer lances sucessivos, observados o hora rio fixado para a abertura da 
sessa o pu blica e as regras estabelecidas no edital. 
 
20.8 – O licitante somente podera  oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto ao u ltimo lance 
por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mí nimo de diferença de 
valores ou de percentuais entre os lances, que incidira  tanto em relaça o aos lances intermedia rios quanto 
em relaça o ao lance que cobrir a melhor oferta. 
 
20.9 - So  sera o aceitos lances cujos valores forem inferiores ao u ltimo que tenha sido anteriormente 
registrado no sistema. 
 
20.10 - O sistema na o aceitara  lances do mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 
em primeiro lugar pelo sistema eletro nico. 
 
20.11 - Durante o transcurso da sessa o pu blica, os licitantes sera o informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificaça o do 
detentor do lance. 
 
20.12 - Os lances apresentados e levados em consideraça o para efeito de julgamento sera o de exclusiva e 
total responsabilidade do licitante, na o lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteraça o. 
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20.13 - Durante a fase de lances, a pregoeira podera  excluir, justificadamente, lance cujo valor for 
considerado inexequí vel. 
 
20.14 - O intervalo mí nimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidira  tanto em 
relaça o aos lances intermedia rios quanto em relaça o a  proposta que cobrir a melhor oferta devera  ser 
entre R$ 20,00 (vinte reais) a R$ 500,00 (quinhentos reais), a depender do lote. 
 
20.15 - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante na o podera  ser inferior a 05 (cinco) 
segundos e o intervalo entre lances na o podera  ser inferior a 05 (cinco) segundos, sob pena de serem 
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 
 
20.16 - Sera  adotado para o envio de lances no prega o eletro nico o MODO DE DISPUTA “ABERTO”, em 
que os licitantes apresentara o lances pu blicos e sucessivos, com prorrogaço es. 
 
20.17 - Os lances formulados devera o indicar o PREÇO POR LOTE. 
 
OBS.: A Pregoeira poderá abrir a sala de disputa de mais de um lote por vez, devendo avisar no chat 
de mensagem aos licitantes participantes. 
 
MODO DE DISPUTA ABERTO 
 
20.18 - A etapa de envio de lances da sessa o pu blica tera  duraça o inicial de dez minutos. Apo s esse prazo, 
a sessa o sera  prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos u ltimos dois 
minutos do perí odo de duraça o da sessa o pu blica. 
 
20.19 – A prorrogaça o automa tica da etapa de envio de lances, de que trata o item anterior, sera  de dois 
minutos e ocorrera  sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse perí odo de prorrogaça o, 
inclusive quando se tratar de lances intermedia rios. 
 
20.20 – Na hipo tese de na o haver novos lances na forma estabelecida nos itens 20.18 e 20.19, a sessa o 
pu blica sera  encerrada automaticamente. 
 
20.21 – Encerrada a sessa o pu blica sem prorrogaça o automa tica pelo sistema, nos termos do item 20.19, 
a pregoeira podera , assessorada pela equipe de apoio, admitir o reiní cio da etapa de envio de lances, em 
prol da consecuça o do melhor preço, mediante justificativa. 
 
20.22 - Apo s a finalizaça o do lote, os licitantes podera o registrar seus questionamentos para a pregoeira 
via Sistema, acessando a seque ncia “Consultar Detalhes” do lote disputado, “Chat Mensagens” e “Enviar 
Mensagem”, que sera o respondidos pela pregoeira acessando a mesma seque ncia. 
21. DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (LEI 
COMPLEMENTAR Nº 123/06)/CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 
 
21.1 - Apo s a fase de lances, se a proposta melhor classificada na o tiver sido ofertada por microempresa 
ou empresa de pequeno porte e houver propostas nessas condiço es, dentro do intervalo de ate  5% 
superior ao valor da primeira colocada, proceder-se-a  da seguinte forma: 
 
21.1.1 - A ME ou EPP melhor classificada podera , no prazo de 5 (cinco) minutos, contado do envio da 
convocaça o, apresentar uma u ltima oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, situaça o em 
que, apo s atendidas as exige ncias habilitato rias, sera  adjudicado em seu favor o objeto deste Prega o. 
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21.1.2 – Na o sendo vencedora a ME ou EPP melhor classificada, na forma do item anterior, a pregoeira, 
atrave s do “chat de mensagens” do site do BB Licitaço es, convocara  as licitantes remanescentes que 
porventura se encontrem na situaça o descrita nesta condiça o, na ordem classificato ria, para o exercí cio do 
mesmo direito. 
 
21.1.3 – Se a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exercer o direito, ou 
se sua oferta não for aceita, ou se for inabilitada, será concedido idêntico direito à microempresa ou 
empresa de pequeno porte subsequente em situação de empate, se houver, na ordem classificatória, até a 
apuração de uma proposta que atenda às condições estabelecidas neste edital.  
 
21.1.4 - No caso de as microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem preços iguais, sera  
considerado como melhor classificado, aquela que registrou seu preço primeiro no sistema. 
 
21.2 – Na hipo tese da na o classificaça o de “ME” ou “EPP”, o objeto licitado sera  adjudicado em favor da 
proposta originalmente melhor classificada se houver compatibilidade de preço com o valor estimado 
para a contrataça o e o licitante for considerado habilitado. 
22. DESCONEXÃO DA PREGOEIRA: 
 
22.1 - Se ocorrer desconexa o da pregoeira no decorrer da etapa de envio de lances e o sistema eletro nico 
permanecer acessí vel aos licitantes, os lances continuara o sendo recebidos, sem prejuí zo dos atos 
realizados. 
 
22.2 – Quando a desconexa o do sistema eletro nico para a pregoeira persistir por tempo superior a 10 
(dez) minutos, a sessa o pu blica sera  suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas apo s 
a comunicaça o do fato aos participantes, no sí tio eletro nico www.licitacoes-e.com.br. 
23. NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA: 
 
23.1 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, concedido o benefício às MEs e EPPs, a 
pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado 
o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das 
previstas neste edital. 
 
23.1.1 – Também nas hipóteses em que a pregoeira não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 
negociar com o licitante para que seja obtida melhor proposta. 
 
23.2 - A negociação será realizada por meio do sistema, através do “chat de mensagens”, podendo ser 
acompanhada pelos demais licitantes. 
 
23.3 – Nos lotes na o exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta 
na o for aceita, e antes de a pregoeira passar a  subsequente, havera  nova verificaça o, pelo sistema, da 
eventual ocorre ncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a 
disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
 
23.4 - Após a negociação de que trata o item 22.1, o licitante vencedor terá um prazo de 02 (duas) 
horas, contado da solicitação da pregoeira no sistema, para envio da proposta readequada (ao 
último lance ofertado) e, se necessário, dos documentos complementares. 
24. ACEITABILIDADE/JULGAMENTO DA PROPOSTA: 
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24.1 - Encerrada a etapa de lances e concluí da a negociaça o, a pregoeira examinara  a proposta classificada 
em primeiro lugar quanto a  adequaça o ao objeto e a  compatibilidade do preço em relaça o ao valor ma ximo 
estipulado para a contrataça o e verificara  a habilitaça o do licitante conforme disposiço es deste edital. 
 
24.2 - Sera  rejeitada a proposta que apresentar valores irriso rios ou de valor zero, incompatí veis com os 
preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalaço es de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie a  parcela ou a  totalidade da 
remuneraça o. 
 
24.3 - A pregoeira podera  solicitar parecer de te cnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Prefeitura 
Municipal de Brumado ou, ainda, de pessoas fí sicas ou jurí dicas estranhas a ela, para orientar sua decisa o 
ou que versem sobre a avaliaça o de amostras, que envolvam crite rios para avaliaço es ponderadas, quando 
o objeto da licitaça o assim exigir. 
 
24.4 - Havendo discorda ncia entre os valores em algarismos e por extenso, a pregoeira devera  considerar 
os valores em algarismo e procedera  a  correça o dos ca lculos, passando o resultado a ser o novo preço 
global. 
 
24.5 - Os erros materiais irrelevantes sera o objeto de saneamento, mediante ato motivado da pregoeira. 
 
24.5.1 - Consideram-se erros materiais irrelevantes aqueles cuja ocorre ncia na o comprometa a 
idoneidade do documento ou a perfeita compreensa o do conteu do da proposta. 
 
24.6 - A pregoeira podera , a juí zo da autoridade competente, desclassificar qualquer licitante, se tiver 
conhecimento de fato anterior, no curso, ou posterior ao julgamento da licitaça o, que denuncie dolo ou 
ma -fe , ou que comprometa a capacidade ou idoneidade administrativa, te cnica ou financeira do licitante, 
garantida a pre via defesa, disso na o resultando para a mesma, direito a qualquer ressarcimento ou 
indenizaça o. 
 
24.7 - Na o sera  causa de desclassificaça o a irregularidade formal que na o afete o conteu do das propostas 
ou na o impeçam o seu entendimento e que na o comprometam os interesses da Administraça o. 
 
24.8 - As normas que disciplinam esse Prega o sera o sempre interpretadas em favor da disputa entre os 
interessados, sem comprometimento a  segurança do futuro contrato. 
 
24.9 - A na o cotaça o de qualquer item pertencente ao lote ensejara  a desclassificaça o do licitante no 
respectivo lote. 
 
24.10 - E  facultado a  pregoeira ou a  autoridade a ela superior, em qualquer fase da licitaça o, promover 
dilige ncias com vistas a esclarecer ou a complementar a instruça o do processo. 
 
24.11 - Se a proposta vencedora na o for aceita vel ou se o licitante na o atender a s exige ncias habilitato rias, 
a pregoeira examinara  a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificaça o, ate  a 
apuraça o de uma proposta que atenda a este edital. 
 
24.12 – Na hipo tese de contrataça o de serviços comuns em que a legislaça o ou o edital exija apresentaça o 
de planilha de composiça o de preços, esta devera  ser encaminhada exclusivamente via sistema, no prazo 
especificado no item 23.4, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor. 
 
24.13 – No prega o realizado para o SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, quando a proposta do licitante 
vencedor na o atender ao quantitativo total estimado para a contrataça o, podera  ser convocada a 
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quantidade de licitantes necessa ria para alcançar o total estimado, respeitada a ordem de classificaça o, 
observado o preço da proposta vencedora, precedida de posterior habilitaça o, nos termos do item 25 deste 
edital.  
 
24.14 - Havendo apenas uma oferta, esta podera  ser aceita, desde que atenda a todas as condiço es deste 
edital e o seu preço seja compatí vel com o valor estimado para a contrataça o e dentro da realidade 
praticada no mercado. 
 
24.15 - Havendo necessidade, a Pregoeira suspendera  a sessa o, informando no “chat” a nova data e hora rio 
para a sua continuidade. 
25. HABILITAÇÃO: 
 
25.1 – Como condiça o pre via ao exame da documentaça o de habilitaça o do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, a pregoeira verificara  o eventual descumprimento das condiço es de 
participaça o. 
 
25.2 - Os licitantes devera o encaminhar, nos termos deste Edital, a documentaça o relacionada nos itens a 
seguir, para fins de habilitaça o. 
 
25.2.1 - Os documentos necessa rios a  habilitaça o, conforme relaça o abaixo, devera o, preferencialmente, 
apresentar í ndice relacionando-os e informando as folhas em que se encontram. 
 
25.3 – Os documentos já deverão ser apresentados no sistema em cópia autenticada, salvo os 
anexos em papel timbrado da empresa, as certidões e demais documentos que podem ter a sua 
autenticidade comprovada por meio de chave de autenticação na internet. 
 
25.1.1 Habilitação Jurídica 
 
a) Co pia do Registro Comercial, no caso de empresa individual podendo ser substituí do por certida o 
simplificada, expedida pela Junta Comercial da sede da licitante. 
 
b) Co pia do Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por aço es, acompanhado dos documentos de eleiça o 
dos seus administradores e respectivas alteraço es, se houver, podendo ser substituí dos por certida o 
simplificada expedida pela Junta Comercial da sede da licitante. 
 
c) Co pia do Comprovante de inscriça o do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova da diretoria em exercí cio, podendo ser substituí do por certida o expedida pelo Registro Civil das 
Pessoas Jurí dicas. 
 
d) Co pia do Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
e) Co pia do Documento de Identificação do Sócio Administrador. 
 
Obs.: Os documentos acima devera o estar acompanhados de todas as alteraço es ou da consolidaça o 
respectiva.  
 
25.1.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista 
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a) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 
 
b) Certida o Conjunta Negativa de De bitos, relativos a Tributos Federais e a  Dí vida Ativa da Unia o, 
abrangendo as Contribuiço es Sociais conforme Portaria Conjunta RFB – PGFM de nº 1751/2014, expedida 
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional do domicí lio ou sede da Licitante. 

 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante a apresentaça o de Certida o Negativa de 
Tributos Estaduais expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual do domicí lio ou sede da Licitante. 
 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentaça o de Certida o Negativa 
de Tributos Municipais da sede da Licitante. 
 
e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - (FGTS) demonstrando situaça o 
regular no cumprimento dos encargos sociais constituí dos por Lei. 

 
f) Prova de inexiste ncia de de bitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentaça o 
de certida o negativa, nos termos do Tí tulo VII-A da Consolidaça o das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 
 
25.1.2.1 - A comprovaça o da regularidade fiscal devera  ser efetuada mediante a apresentaça o das 
competentes certido es negativas de de bitos, ou positivas com efeitos de negativas. 
 
25.1.2.2 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte devera o apresentar toda a documentaça o 
exigida para efeito de comprovaça o de regularidade fiscal mesmo que esta apresente alguma restriça o, 
sendo que sua regularidade fiscal apenas sera  exigida quando da assinatura do contrato com a 
Administraça o Pu blica, a teor do que dispo e os artigos 42 e 43, da LC n° 123/2006.  
 
25.1.2.2.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente (ME ou EPP) 
for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (art. 43, § 1º, da LC n° 123/2006). 
 
25.1.2.2.2 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8666/93, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes para a assinatura do contrato, na 
ordem de classificação, assegurando-se às microempresas e empresas de pequeno porte em situação de 
empate o exercício do direito de preferência, ou revogar a licitação (art. 43, § 2º, da LC n° 123/2006). 
 
25.1.2.3 - A comprovação do enquadramento tributário das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
dar-se-á mediante a apresentação de documentos fiscais nos quais conste registrada essa condição. 
 
25.1.3 Qualificação Econômico-Financeira 
 
a) Co pia do Balanço Patrimonial e Demonstraço es Conta beis do u ltimo exercí cio social, ja  exigí veis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situaça o financeira da empresa, vedada a sua 
substituiça o por balancetes ou balanços proviso rios, podendo ser atualizados por í ndices oficiais quando 
encerrados a mais de 03 (tre s) meses anteriores a  data estabelecida no prea mbulo deste Edital para a 
apresentaça o da proposta das licitantes. Entende-se por "na forma da lei", o seguinte: 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
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a.1) Quando S.A., balanço patrimonial devidamente registrado na Junta comercial e publicado em Diário 
Oficial e jornais de grande circulação (art. 289, caput e § 5º da Lei nº 6.404/76); 
a.2) Quando outra forma societária, independente de estar enquadrada como ME ou EPP, balanço 
acompanhado de cópia dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário do qual foi extraído 
(art. 5º, §2º, do Decreto-Lei nº 486/69), autenticado pelo Órgão competente do Registro do Comércio ou 
no Registro Civil de Pessoas Jurídicas; 
a.3) Aquelas sociedades constituídas a menos de um ano deverão apresentar o balanço de abertura, que 
deverá conter as assinaturas do contabilista regularmente habilitado e do sócio gerente; 
a.4) As empresas optantes pelo lucro real ou lucro presumido que distribuíram lucro, assim como aquelas 
optantes pelo lucro presumido que entregaram o arquivo na forma digital, deverão apresentar o SPED 
CONTÁBIL nos termos do da Instrução Normativa RFB. 

 
b) Certida o Negativa de Pedido de Fale ncia ou Concordata expedida pelo Distribuidor Judicial da 
localidade da sede da empresa, com prazo de expediça o na o superior a 90 (noventa) dias. 
 
25.1.3.1 - O licitante enquadrado como Microempreendedor Individual que pretenda auferir os benefí cios 
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar Nº 123/06, estara  dispensado da 
apresentaça o do balanço patrimonial e das demonstraço es conta beis do u ltimo exercí cio. 
 
25.1.4 Qualificação Técnica 
 
a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurí dica de direito pu blico ou privado, 
compatí vel com o objeto desta licitaça o, comprovando que a licitante ja  forneceu equipamentos ou prestou 
serviços da mesma natureza, com qualidade, eficie ncia e pontualidade. O(s) Atestado(s) deve(m) conter a 
identificaça o do emitente, telefone, endereço completo, inclusive eletro nico, se tiver, do o rga o/pessoa 
emitente para eventuais esclarecimentos que a contratante julgar necessa rios. 

a.1 – O(s) Atestado(s) apresentado(s) podera (a o) ser diligenciado(s) de acordo com o para grafo 
3º do art. 43, da Lei 8.666/93 e suas alteraço es posteriores. 

 
25.1.5 Demais Documentos 
 
a) Alvará de Licença para Funcionamento, da sede da empresa, que esteja em plena vigência na data de 
abertura do certame. 
 
b) Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para Licitar, em papel timbrado da empresa, conforme 
Anexo IV deste Edital. 

 
c) Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em papel timbrado da empresa, demonstrando 
atendimento do quanto disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, conforme Anexo V 
deste Edital. 
 
d) Em cumprimento ao disposto no art. 4º, VII, da Lei nº 10.520/2002, os licitantes devera o apresentar 
juntamente com os documentos de habilitaça o declaraça o de que cumprem plenamente os requisitos de 
habilitaça o, conforme modelo do Anexo III deste Edital. 
 
e) Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, se for o caso, em papel timbrado da 
empresa, que deverá ser feita de acordo com o Anexo VII deste Edital. 
 
f) Declaração de Inexistência de Vínculo, em papel timbrado da empresa, conforme Anexo VI deste Edital.  
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g) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, em papel timbrado da empresa, que deverá ser 
feita de acordo com o Anexo VIII deste Edital. 
 
h) “FOLDERS”, ENCARTES, FOLHETOS TE CNICOS, MATERIAL ILUSTRATIVO, CATA LOGOS E/OU MANUAIS 
DE INSTRUÇO ES, conforme item 17.9. 
 
25.2 – A verificaça o pelo o rga o ou entidade promotora do certame nos sí tios eletro nicos oficiais de o rga os 
e entidades emissoras de certido es constitui meio legal de prova, para fins de habilitaça o. 
 
25.3 – Constatado o atendimento a s exige ncias estabelecidas neste edital, o licitante sera  declarado 
vencedor. 
 
25.4 - Na o sera o aceitos protocolos de entrega ou solicitaça o de documentos em substituiça o aos 
requeridos no presente edital e seus anexos. 
 
25.5 - Os documentos extraí dos via Internet somente sera o considerados va lidos apo s a confirmaça o da 
autenticidade por servidor municipal no endereço oficial (site) do o rga o emitente. 
 
25.6 - A existe ncia de restriça o na comprovaça o da regularidade fiscal das microempresas e empresas de 
pequeno porte sujeitas ao regime da Lei Complementar nº 123/06 na o implica a inabilitaça o automa tica 
das mesmas. 
 
25.7 - Caso a empresa licitante seja isenta de algum documento exigido no presente edital, deve a mesma 
fazer prova à exigência, através de declaração do órgão expedidor do aludido documento. 
 
25.8 - Sera  inabilitado o licitante que na o comprovar sua habilitaça o, seja por na o apresentar quaisquer 
dos documentos exigidos, ou apresenta -los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 
 
25.9 - O licitante que desejar participar da disputa de mais de um lote devera  anexar toda a documentaça o 
de habilitaça o necessa ria para cada lote disputado. 
26. ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA/DOCUMENTAÇÃO: 
 
26.1 – Depois de declarado vencedor pela pregoeira, conforme o item 27, sera  solicitado ao respectivo 
licitante para, no prazo de 01 (um) dia u til, contado a partir da solicitaça o via sistema,  encaminhar os 
documentos de habilitaça o e a proposta de preços readequada em funça o do lance final, devendo o valor 
de sua proposta final ser igual ou imediatamente inferior a este valor. 
 
26.2 - Caso o licitante faça o envio dos documentos de habilitaça o e proposta detalhada pelos Correios, 
devera  posta -los via Sedex, com o envio do co digo de rastreamento a  COPEL pelo e-mail 
semad_licitacao@brumado.ba.gov.br. 
 
26.3 - Sera  desclassificada a Proposta de Preços ou inabilitado o licitante que descumprir o prazo 
estabelecido no item 26.1, devendo a pregoeira convocar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem 
de classificaça o. 
         
26.4 - Na hipo tese da proposta de preços definitiva contemplar va rios itens, o ajuste devera  ser realizado 
de forma linear sobre os preços unita rios, sobre o preço total do item e sobre o valor global, aplicando-se 
o mesmo desconto, de modo que reflita na nova proposta a reduça o de preço proporcionada pelo lance do 
vencedor. 
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26.5 - A Proposta de Preços Vencedora deverá ser gerada e apresentada, obrigatoriamente, na forma 
impressa e assinada pelo seu representante legal, em papel timbrado da empresa, de acordo com as 
orientações constantes no Anexo II deste Edital. 
27. DECLARAÇÃO DO VENCEDOR/RECURSO: 
 
27.1 – Após análise da documentação de habilitação e proposta de preços e constatado que o proponente 
da melhor oferta aceitável atende às exigências fixadas no edital, deverá a pregoeira comunicar via sistema 
(chat de mensagem) data e hora que será declarado o licitante vencedor de cada lote, num prazo mínimo 
de 24hs da inserção da mensagem no chat. 
              
27.2 - Depois de declarado o vencedor pela pregoeira, qualquer licitante podera , no prazo de 30 (trinta) 
minutos, de forma imediata, em campo pro prio do sistema, manifestar intença o de recorrer. 
 
27.3 – As razo es do recurso de que trata o item 27.2 devera o ser apresentadas no prazo de 03 (tre s) dias 
u teis, conforme o item 27.7 do edital. 
 
27.4 – Os demais licitantes ficara o intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazo es, conforme 
o item 27.7 do edital, no prazo de 03 (tre s) dias u teis, contado da data final do prazo do recorrente, 
assegurada vista imediata dos elementos indispensa veis a  defesa dos seus interesses. 
 
27.5 – A ause ncia de manifestaça o imediata e motivada do licitante quanto a  intença o de recorrer, nos 
termos do disposto no item 27.2, importara  na decade ncia desse direito, e a pregoeira estara  autorizada a 
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor. 
 
27.6 – O acolhimento do recurso importara  na invalidaça o apenas dos atos que na o podem ser 
aproveitados. 
 
27.7 - Os recursos e contrarrazo es de recurso devera o ser dirigidos a  Pregoeira, Comissa o Permanente de 
Licitaça o - COPEL, pelo e-mail semad_licitacao@brumado.ba.gov.br ou protocolados no Setor de Protocolo 
da Prefeitura Municipal de Brumado/BA, na Praça Cel. Zeca Leite, nº 415, Centro, CEP: 46.100-000, no 
hora rio de expediente da Prefeitura, das 8:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas. 
 
27.8 - Cabe a  pregoeira receber e examinar os recursos e contrarrazo es de recurso, podendo reconsiderar 
sua decisa o, em 05 (cinco) dias u teis ou, nesse mesmo perí odo, quando mantiver sua decisa o, encaminha -
lo(s) a  autoridade competente que decidira  sobre a sua pertine ncia, no mesmo prazo, contado do 
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 
 
27.8.1 - A ana lise quanto ao recebimento ou na o do recurso, pela pregoeira, ficara  adstrita a  verificaça o 
da tempestividade e da existe ncia de motivaça o da intença o de recorrer. 
 
27.9 - Decididos os recursos, a Autoridade competente fara  a adjudicaça o do objeto ao licitante vencedor 
e homologara  o procedimento licitato rio. 
 
27.10 - Os autos do processo permanecera o com vista franqueada aos interessados na sala da COPEL. 
 
27.11 - Os licitantes que apresentarem questionamentos, quer sob a forma de impugnaça o, quer em 
cara ter de recurso, para obter o retardamento do certame licitato rio, aplicar-se-a o as penalidades 
previstas no art. 7°, da Lei n° 10.520/2002. 
28. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 
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28.1 - A Adjudicaça o do objeto do presente certame sera  viabilizada pela pregoeira sempre que na o houver 
recurso. 
 
28.2 - A homologaça o da licitaça o e  de responsabilidade da autoridade competente e so  podera  ser 
realizada depois da adjudicaça o do objeto ao proponente vencedor pela pregoeira ou, quando houver 
recurso, pela pro pria autoridade competente. 
29. DO SANEAMENTO DA PROPOSTA E DA HABILITAÇÃO: 
 
29.1 – A pregoeira podera , no julgamento da habilitaça o e das propostas, sanar erros ou falhas que na o 
alterem a substa ncia das propostas, dos documentos e sua validade jurí dica, mediante decisa o 
fundamentada, registrada em ata e acessí vel aos licitantes, e lhes atribuira  validade e efica cia para fins de 
habilitaça o e classificaça o. 
 
29.2 – Na hipo tese de necessidade de suspensa o da sessa o pu blica para realizaça o de dilige ncias, com 
vistas ao saneamento de que trata o item 29.1, a sessa o pu blica somente podera  ser reiniciada mediante 
aviso pre vio no sistema com, no mí nimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecede ncia, e a ocorre ncia sera  
registrada em ata. 
30. ESCLARECIMENTOS: 
 
30.1 - Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitato rio sera o enviados a  pregoeira, ate  03 
(tre s) dias u teis anteriores a  data fixada para abertura da sessa o pu blica, por meio eletro nico, atrave s do 
e-mail: semad_licitacao@brumado.ba.gov.br. 
 
30.2 - A pregoeira respondera  aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias u teis, contado 
da data de recebimento do pedido, e podera  requisitar subsí dios formais aos responsa veis pela elaboraça o 
do edital e dos anexos. 
 
30.3 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos sera o divulgadas pelo sistema e vinculara o os 
participantes e a administraça o. 
31. IMPUGNAÇÃO: 
 
31.1 - Qualquer pessoa podera  impugnar os termos do edital do prega o, por meio eletro nico, atrave s do 
e-mail: semad_licitacao@brumado.ba.gov.br, em ate  03 (tre s) dias u teis anteriores a  data fixada para 
abertura da sessa o pu blica. 
 
31.1.1 - As IMPUGNAÇÕES deverão ser subscritas por representante habilitado legalmente (comprovado 
através de Contrato Social e documento de identificação) ou identificado no processo licitatório para 
responder pelo proponente, com procuração comprobatória de poderes para tanto e cópia do documento 
de identificação do subescritor.  
 
31.2 – A impugnaça o na o possui efeito suspensivo e cabera  a  pregoeira, auxiliada pelos responsa veis pela 
elaboraça o do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnaça o no prazo de 02 (dois) dias u teis, contado 
da data de recebimento da impugnaça o. 
 
31.3 – A concessa o de efeito suspensivo a  impugnaça o e  medida excepcional e devera  ser motivada pela 
pregoeira, nos autos do processo de licitaça o. 
 
31.4 – Acolhida a impugnaça o contra o edital, sera  definida e publicada nova data para realizaça o do 
certame, caso seja necessa rio. 
32. MODIFICAÇÃO DO EDITAL: 

mailto:semad_licitacao@brumado.ba.gov.br
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32.1 – Modificaço es no edital sera o divulgadas pelo mesmo instrumento de publicaça o utilizado para 
divulgaça o do texto original e o prazo inicialmente estabelecido sera  reaberto, exceto se, 
inquestionavelmente, a alteraça o na o afetar a formulaça o das propostas, resguardado o tratamento 
isono mico aos licitantes. 
33. VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 
 
33.1 - O Registro de Preços tera  validade de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do Termo de 
Compromisso de Fornecimento, podendo, a crite rio da Administraça o Pu blica Municipal, serem 
celebrados tantos contratos quantos necessa rios para atendimento a  Prefeitura Municipal de Brumado, 
SESAU, SESOC E SEMEC. 
34 - LOCAL DE ENTREGA: 
 
34.1 - A entrega do material devera  ser feita na Prefeitura Municipal de Brumado, Praça Cel. Zeca Leite, nº 
415, Centro, ou em outro local previamente definido pela Divisa o de Compras, por ocasia o do pedido. 
35. ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE 
FORNECIMENTO: 
 
35.1 - Apo s a homologaça o do resultado da licitaça o pela autoridade competente, sera  efetuado o registro 
dos preços mediante Ata de Registro de Preços e Termo de Compromisso de Fornecimento, a serem 
firmados entre a licitante vencedora e a  Prefeitura Municipal de Brumado. 
 
35.2 - A Ata de Registro de Preços destina-se a subsidiar o acompanhamento dos preços. 
 
35.3 - A licitante vencedora sera  convocada para, no prazo de ate  05 (cinco) dias u teis, contados da data 
de recebimento da convocaça o, assinar a Ata de Registro de Preços e Termo de Compromisso de 
Fornecimento. 
 
35.4 – Na assinatura da Ata de Registro de Preços, sera  exigida a comprovaça o das condiço es de habilitaça o 
consignadas no edital, que devera o ser mantidas pela licitante durante a vige ncia da Ata de Registro de 
Preços. 
 
35.5 – Na hipo tese de o vencedor da licitaça o na o comprovar as condiço es de habilitaça o consignadas no 
edital ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, outra licitante podera  ser convocada, respeitada 
a ordem de classificaça o, para, apo s a comprovaça o dos requisitos para habilitaça o, analisada a proposta 
e eventuais documentos complementares e, feita a negociaça o, assinar a Ata de Registro de Preços, sem 
prejuí zo da aplicaça o das sanço es cabí veis. 
 
35.6 - A existe ncia de preços registrados na o obriga a Administraça o Municipal a firmar as contrataço es 
que deles podera o advir, ficando-lhe facultada a realizaça o de licitaço es para aquisiça o de um ou mais 
itens, hipo tese em que, em igualdade de condiço es, o beneficia rio do registro tera  prefere ncia, nos termos 
do § 4º do art. 15 da Lei nº 8.666/93. 
 
35.7 - O Termo de Compromisso de Fornecimento na o podera  ser objeto de cessa o, transfere ncia ou 
subcontrataça o, no todo ou em parte, sem a pre via e expressa anue ncia da Prefeitura Municipal de 
Brumado, SESAU, SESOC E SEMEC. 
36. INSTRUMENTO CONTRATUAL: 
 
36.1 - Para cada fornecimento, sera  assinado um contrato entre a licitante que tenha firmado o Termo de 
Compromisso de Fornecimento e o titular da unidade compradora. 



 

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO 

ESTADO DA BAHIA 
CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33 

Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 – Centro 
CEP: 46100-000 – Brumado-BA 

 
 

 

 

 

18/53 

 

 
36.1.1 - O contrato podera  ser substituí do por outros instrumentos ha beis, nas formas previstas no art. 
62 da Lei 8.666/93. 
 
36.2 - A adjudicata ria sera  convocada para assinatura do contrato no prazo de ate  5 (cinco) dias u teis, a 
contar do envio da convocaça o, via Dia rio Oficial do Municí pio ou e-mail. 
 
36.3 - O na o atendimento do prazo previsto no item 36.2 ou a recusa em assinar o contrato pela 
adjudicata ria implicara  na aplicaça o das sanço es previstas neste Edital e na legislaça o pertinente. 
 
36.4 - A contratação poderá ser cancelada pela Administração: 
 

a) unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das 
hipóteses contidas no art. 78 da Lei nº 8.666/93; 

b)  amigavelmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada do CONTRATANTE; 
c)  judicialmente, nos termos da legislação. 

 
36.5 – A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato, nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 
36.6 – As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os 
contratantes. 

 
36.7 – A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, 
as atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele 
previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor 
corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, 
dispensando a celebração de aditamento.  
37. ENTREGA E RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS: 
 
37.1 - A entrega dos equipamentos deverá ser efetuada no local indicado no item 34 deste 
instrumento, em até 30 (trinta) dias corridos do recebimento do pedido, mediante confere ncia 
obrigato ria pelo setor te cnico da Prefeitura Municipal de Brumado, SESAU, SESOC E SEMEC. 

 
37.2 - A Nota Fiscal devera  conter a descriça o de cada equipamento a ser entregue. 
 
37.3 - Qualquer divergência entre os equipamentos entregues deverá ser solucionada em até 03 
(dias)úteis.  
 
37.4.  Todo equipamento deverá seguir criteriosamente os dados técnicos exigidos. 
 
37.5. É expressamente vedado o fornecimento de material inferior ao especificado, sob pena de rescisão 
contratual e aplicação de sanções e penas previstas no contrato. 

 
37.6. Os equipamentos ofertados deverão ser novos, de primeiro uso, não remanufaturado e em linha de 
produção dos fabricantes. 
 
37.7 – A Nota Fiscal de fornecimento devera  ser emitida em conformidade com as unidades de 
fornecimento indicadas no Anexo I do Edital. 
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38 – PAGAMENTO: 
 
38.1 – A Prefeitura Municipal de Brumado, SESAU, SESOC E SEMEC, efetuará o pagamento à licitante em 
até 30 (trinta) dias corridos, contados da efetiva entrega da fatura contendo a descrição detalhada do 
equipamento, juntamente com uma cópia das requisições e da apresentação da Nota Fiscal 
correspondente, devidamente aceita e atestada pelo órgão competente, vedada à antecipação de 
pagamento, para cada faturamento. 

 
38.2 - A Nota Fiscal deverá ser apresentada após a expedição do Termo de Recebimento dos 
equipamentos. 

 
38.3 - Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) 
devolvido(s) à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado 
a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida. 

 
38.4 - A Prefeitura Municipal de Brumado, SESAU, SESOC E SEMEC, poderá deduzir do pagamento 
importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento 
contratual ou outras de responsabilidade da contratada. 

 
38.5 - O pagamento poderá ser efetivado mediante depósito em conta corrente, em qualquer agência da 
rede bancária indicada pela Contratada. 

 
38.6 - No caso de pagamento mediante depósito bancário o CNPJ/MF ou CPF/MF constante do respectivo 
processo e o CNPJ/MF ou CPF/MF da conta bancária deverão ser coincidentes. Ressaltando-se, que não 
serão efetuados créditos em contas: 

a) de empresas associadas; 
b) de matriz para filial; 
c) de filial para matriz; 
d) de sócio; 
e) de representante; 
f) de procurador, sob qualquer condição. 
 

38.7 - É vedada a antecipação de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condições estabelecidas 
neste Edital. 

 
38.8 - Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual. 

 
38.9 - A contratada arcará com todos os custos referentes à mão-de-obra direta e/ou indireta, acrescidos 
de todos os encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, recursos materiais, transporte, seguros 
de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e demais encargos necessários 
à entrega do objeto deste Edital. 
39. REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
 
39.1 - Os preços registrados poderão ser revisados nos termos do art. 17 do Decreto Municipal n.º 5.088, 
de 31 de outubro de 2018. 
40. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: 
 
40.1 - O Registro de Preços podera  ser cancelado pela Prefeitura Municipal de Brumado quando: 
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a) o fornecedor ou o prestador de serviço descumprir as exige ncias do edital que deu origem ao Registro 
de Preços; 
 
b) o fornecedor ou o prestador de serviço se recusar a assinar o contrato decorrente do Registro de Preços 
ou na o retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela 
Administraça o Municipal; 
 
c) em qualquer das hipo teses de inexecuça o total ou parcial do contrato, decorrente do Termo de 
Compromisso de Fornecimento firmado; 
 
d) os preços registrados apresentarem variaço es superiores aos praticados no mercado e o fornecedor se 
recusar a adequa -los na forma prevista na cla usula 39 deste edital; 
 
e) houver razo es de interesse pu blico, devidamente justificado. 
 
40.2 – O fornecedor ou o prestador de serviço poderá solicitar o cancelamento do preço registrado, 
mediante justificativa escrita, por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 
Administração, que comprove a impossibilidade temporária ou definitiva de cumprir as exigências deste 
instrumento convocatório. 
 
40.2.1 - A solicitaça o de que trata o item 40.2 devera  ser formulada com antecede ncia mí nima de 30 
(trinta) dias, sendo assegurada defesa pre via sem prejuí zo de aplicaço es de sanço es previstas no Edital e 
na legislaça o vigente. 
 
40.2.2 - A apreciação do pedido deve ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias, durante o qual o 
beneficiário do registro fica obrigado a garantir o fornecimento do material ou a execução dos serviços, 
sendo que este prazo poderá ser prorrogado, caso haja necessidade de diligência para complementar a 
análise do pleito. 
41 - PENALIDADES ADMINISTRATIVAS: 
 
41.1 – Ao LICITANTE que incidir nas hipo teses abaixo relacionadas, sera o aplicadas as sanço es abaixo 
descritas, graduadas conforme a gravidade da infraça o, sem prejuí zo de sanço es civis e criminais, apo s o 
pre vio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contradito rio. 

 
41.1.1 - A empresa adjudicatária deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para a 
realização do objeto contratado, sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02 e 
nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 
41.2 - Constitui ilí cito administrativo a pra tica dos seguintes atos pelo licitante: 
 

 a) impedir, frustrar ou fraudar o procedimento licitato rio, mediante ajuste, combinaça o ou 
qualquer outro expediente, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem;  

b) devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitato rio, ou proporcionar a 
terceiro o ensejo de devassa -lo;  

c) afastar licitante, por meio de viole ncia, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de 
qualquer tipo;  

d) desistir de licitar, em raza o de vantagem oferecida;  
e) apresentar declaraça o ou qualquer outro documento falso, visando ao cadastramento, a  

atualizaça o cadastral ou a  participaça o no procedimento licitato rio;  
f) recusar-se, injustificadamente, apo s ser considerado adjudicata rio, em assinar o contrato, 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administraça o, exceto 
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quanto aos licitantes convocados na contrataça o de instituiça o brasileira, que detenha inquestiona vel 
reputaça o e tico-profissional e na o tenha fins lucrativos, incumbida regimental ou estatutariamente da 
pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, desde que presente a relaça o entre o objeto do 
contrato e a finalidade precí pua da instituiça o, inadmitindo o trespasse da execuça o do objeto contratual 
a terceiros, que na o aceitarem a contrataça o nas mesmas condiço es propostas pelo primeiro adjudicata rio, 
inclusive quanto ao prazo e preço;  

g) cometer fraude fiscal. 
 
41.3 - Constitui ilí cito administrativo a pra tica dos seguintes atos, pelo contratado: 
 

a) admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificaça o ou vantagem, inclusive prorrogaça o 
contratual, durante a execuça o do contrato celebrado com o Poder Pu blico, sem autorizaça o em lei, no ato 
convocato rio da licitaça o ou nos respectivos instrumentos contratuais; 

 b) haver concorrido, comprovadamente, para a consumaça o de ilegalidade, obtendo vantagem 
indevida ou se beneficiando, injustamente, das modificaço es ou prorrogaço es contratuais;  

c) ensejar a sua contrataça o pela Administraça o, no prazo de vige ncia da suspensa o do direito de 
licitar ou contratar com a Administraça o ou da declaraça o de inidoneidade;  

d) incorrer em inexecuça o de contrato; 
e) fraudar, em prejuí zo da Administraça o, os contratos celebrados: elevando arbitrariamente os 

preços; vendendo, como verdadeiro ou perfeito, bem falsificado ou deteriorado; entregando bem diverso 
do contratado; alterando substa ncia, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; tornando, 
injustificadamente, mais oneroso o contrato.  

f) frustrar, injustificadamente, licitaça o instaurada pela Administraça o;  
g) cometer fraude fiscal. 
 

41.4 - Ao licitante/contratante que incidir nas hipo teses elencadas no item 41.2 e 41.3, respectivamente, 
poderão ser aplicadas as seguintes penalidades: 
 

a) Advertência; 
b) Multa de 10% (dez por cento) em caso de recusa do adjudicatário em firmar a Ata de Registro 

de Preços, Termo de Compromisso de Fornecimento ou Contrato; 
c) Multa de 20% (vinte por cento) por dia de atraso para o cumprimento;  
d) Multa de 50% (cinquenta por cento) pelo descumprimento do Contrato;  
e) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Municipal por prazo não superior a dois anos; 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea 
anterior. 

 
41.5 - Antes da aplicação de qualquer uma das outras penalidades, a Contratada será advertida, devendo 
apresentar defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 
41.6 - A advertência quando seguida de justificativa aceita pela Administração não dará ensejo à aplicação 
de outra(s) penalidade(s). 
 
41.7 - A advertência quando não seguida de justificativa ou seguida de justificativa não aceita pela 
Administração, dará ensejo à aplicação de uma ou mais das penalidades previstas da letra “b” a letra “d” 
do item 41.4, inclusive, poderá acarretar na rescisão unilateral do contrato. 
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41.8 - A multa prevista na letra “b” poderá ser aplicada acumulada com uma das penalidades previstas 
nas letras “c” e “d” todas do item 41.4. 

 
41.9 - Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a gravidade da 
infração, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato, sem 
prejuí zo de sanço es civis e criminais cabí veis. 

 
41.10 - A dosagem da pena e a dimensão do dano serão identificadas pela Prefeitura Municipal de 
Brumado, SESAU, SESOC E SEMEC. 

 
41.11 - As multas serão calculadas pelo valor total do Contrato. 

 
41.12 - As multas não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada da 
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.  
 
41.13 - A Administração Pública se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o 
valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições pactuadas.  
 
41.14 - Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de 
contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas alíneas “f” e “g” do item 41.2 
e nas alíneas “a”, “c”, “e” e “f” do item 41.3.  

 
41.15 - Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram nos ilícitos 
previstos nas alíneas “a” a “e” do item 41.2 e nas alíneas “b”, e “d” do item 41.3. 
42. REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO: 
 
42.1 - Ao Prefeito Municipal compete REVOGAR este Pregão somente em razão do interesse público, por 
motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a 
revogação, e deverá ANULAR por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, por meio 
de ato escrito e fundamentado.  
 
42.1.1 - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 
licitatório, ressalvado o direito da contratada de boa-fé de ser ressarcida pelos encargos que tiver 
suportado no cumprimento do contrato. 
 
42.2 - A nulidade do procedimento induz a do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 
59 da Lei nº 8.666/93. 

 
42.3 - No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
43. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
43.1 - A apresentaça o de proposta implica para o licitante a aceitaça o integral e irretrata vel dos termos 
deste edital e seus anexos, bem como a observa ncia dos preceitos legais e regulamentares, tornando-o 
responsa vel pela fidelidade e legitimidade das informaço es e dos documentos apresentados. 
 
43.2 - Fica reservado a  Administraça o o direito de: 
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a) adiar a data de abertura das propostas da presente licitaça o, dando conhecimento aos interessados 
atrave s de corresponde ncia oficial encaminhada com antecede ncia mí nima de 24 (vinte e quatro) horas 
da data inicialmente marcada; 
 
b) transferir para o primeiro dia u til subsequente, caso haja impedimento na realizaça o da licitaça o na 
data marcada para a sua abertura, mantidas as demais condiço es. 
 
43.3 - A pregoeira podera  em qualquer fase da licitaça o, suspender os trabalhos, procedendo o registro da 
suspensa o e a convocaça o para continuidade dos mesmos, bem como promover dilige ncias destinadas a 
esclarecer ou a complementar a instruça o do processo licitato rio, desde que na o implique em inclusa o de 
documento ou informaça o que deveria constar originalmente da proposta. 
 
43.4 - Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais devera o faze -lo no prazo 
determinado pela pregoeira, sob pena de desclassificaça o/inabilitaça o. 
 
43.5 - As deciso es referentes a este processo licitato rio podera o ser comunicadas aos licitantes por 
qualquer meio de comunicaça o que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicaça o no Dia rio 
Oficial do Municí pio. 
 
43.6 - Os casos omissos no presente edital sera o resolvidos pela Pregoeira e Equipe de Apoio que devera  
valer-se das disposiço es legais pertinentes. 
 
43.7 - A autoridade competente podera , em qualquer fase do processo licitato rio, desclassificar a proposta 
do licitante que for declarado inido neo na a rea da Administraça o Pu blica. 
 
43.8 - A pregoeira, no interesse da Administraça o, podera  relevar falhas formais constantes da 
documentaça o e proposta, desde que na o comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a 
legislaça o pertinente. 
 
43.9 - A falsidade das declaraço es prestadas no presente certame podera  caracterizar o crime de que trata 
o artigo 299 do Co digo Penal, sem prejuí zo do enquadramento em outras figuras penais e das sanço es 
administrativas previstas neste edital, mediante o devido processo legal, e implicara , tambe m, na 
inabilitaça o do licitante, se o fato vier a ser constatado durante o tra mite da licitaça o. 
 
43.10 - As normas que disciplinam este Prega o sera o interpretadas em favor da ampliaça o da disputa 
entre os interessados, resguardados o interesse da Administraça o, o princí pio da isonomia, a finalidade e 
a segurança da contrataça o. 
 
43.11 - Os licitantes devera o acompanhar as mensagens referentes a esta licitaça o (respostas a 
questionamentos, impugnaço es, recursos, etc.) atrave s do site do Banco do Brasil, www.licitacoes-
e.com.br, sendo exclusivos responsa veis pelo o nus decorrente da perda de nego cios diante da 
inobserva ncia de quaisquer mensagens emitidas pelo “Chat de Mensagens”. 
 
43.12 – A homologaça o do resultado desta licitaça o na o implicara  direito a  contrataça o. 
 
43.13 - Os licitantes assumem todos os custos de preparaça o e apresentaça o de suas propostas e a 
Administraça o na o sera , em nenhum caso, responsa vel por esses custos, independentemente da conduça o 
ou do resultado do processo licitato rio. 
 
43.14 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a  o dia do iní cio e 
incluir-se-a  o do vencimento. So  se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administraça o. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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43.15 - O presente Edital e seus anexos encontram-se a  disposiça o no endereço 
https://brumado.ba.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes/   e, tambe m, podera  ser solicitado através 
do E-mail: semad_licitacao@brumado.ba.gov.br. 
 
43.16 – Os fornecimentos objeto desta licitação não poderão sofrer solução de continuidade durante todo 
o prazo de sua vigência. 
44. FORO: 
 
44.1 - Para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital, fica eleito o Foro da 
Comarca de Brumado-BA, Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal. 

 
   
 
FRANCIELLE BARRETO NASCIMENTO 
 Pregoeira Oficial 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este edital encontra-se examinado e aprovado pela 
Assessoria Jurí dica da Prefeitura Municipal de 
Brumado. Em 21/11/2022. 

 

 

https://brumado.ba.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes/
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ANEXO I 
 

ESPECIFICAÇÕES – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 
1.1. Este Termo de Referência visa a aquisição de estabilizadores, microcomputadores, 

nobreaks, scanners, suportes para monitores, suportes para TVs, tablets e TVs, bem 
como, material de informática, destinados à SEMAD, SEFAZ, SEINF, SEMAR, SESAU, 
SESOC e SEMEC. 

 
2. JUSTIFICATIVA 

 
2.1. A aquisição dos equipamentos e do material se justifica diante da necessidade de 

proporcionar melhorias e agilidade no desenvolvimento das atividades inerentes à cada 
secretaria, com o objetivo de oferecer um bom atendimento aos munícipes. 

 
3. LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL 

 
3.1. A entrega do material deverá ser feita na Prefeitura Municipal de Brumado, Praça Cel. 

Zeca Leite, nº 415, Centro, ou em outro local previamente definido pela Divisão de 
Compras. 

 
4. PLANILHA DESCRITIVA 

 
LOTE 1: ADAPTADOR 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE - PAB FIXO 

1 ADAPTADOR RJ45 PARA HDMI UND 20,0000 

 
LOTE 2: MONITOR DE LED 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE - PAB FIXO 

1 ESTABILIZADOR 300VA. UND 20,0000 

 
LOTE 3: MICROCOMPUTADOR 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE - PAB FIXO 

1 MICROCOMPUTADOR. UND 20,0000 

 
LOTE 4: NOBREAK 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE - PAB FIXO 

1 NOBREAK DE 700VA. UND 20,0000 

 
LOTE 5: SCANNER 

ITEM 

ESP
ECI
FIC
AÇ
ÃO 

UNIDA
DE 

AÇÕES DA 
SEC. DE 

AGRICULTU
RA, MEIO 

AMBIENTE E 
REC. 

HÍDRICOS 

GESTÃO 
DA 

SECRETAR
IA DA 

FAZENDA 

GESTÃO 
DAS 

AÇÕES 
ADM. DA 

SEC. 
DESENV. 
SOCIAL E 
CIDADAN

IA 

GESTÃO DAS 
AÇÕES 

ADMINISTRATI
VAS DA SEC. DE 

EDUCAÇÃO 

GESTÃO DAS 
AÇÕES 

ADMINISTRATI
VAS DA SEC. DE 
INFRAESTRUTU

RA 

GESTÃO DAS 
AÇÕES 

ADMINISTRATI
VAS DO 

MUNICÍPIO 

GESTÃO 
DAS 

AÇÕES 
DO 

FUNDO 
MUNICIP

AL DE 
SAUDE 

TOTAL 

1 

SCA
NN
ER 
DE 
ME
SA 

UND 1,0000 1,0000 1,0000 3,0000 1,0000 1,0000 2,0000 
10,000

0 
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LOTE 6: SUPORTE ARTICULADO DE MESA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 
GESTÃO DA SECRETARIA 

DA FAZENDA 
GESTÃO DAS AÇÕES 

ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO 

GESTÃO DAS 
AÇÕES DO 

FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAUDE 

VALOR TOTAL 

1 

SUPORTE 
ARTICULADO 

DE MESA PARA 
2 MONITORES. 

UND 15,0000 5,0000 20,0000 40,0000 

 
LOTE 7: SUPORTE ARTICULADO PARA TV 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE - PAB FIXO 

1 
SUPORTE ARTICULADO PARA 

TV. 
UND 20,0000 

 
LOTE 8: SUPORTE PARA 1 MONITOR 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 

GESTÃO DA 
SECRETARIA 

DA 
FAZENDA 

GESTÃO DAS AÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DO 

MUNICÍPIO 

GESTÃO DAS 
AÇÕES DO 

FUNDO 
MUNICIPAL DE 

SAUDE 

TOTAL 

1 SUPORTE PARA 1 MONITOR. UND 15,0000 5,0000 20,0000 40,0000 

 
LOTE 9: TABLET DE 10,5 POLEGADAS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 

AÇÕES DA SEC. 
DE 

AGRICULTURA, 
MEIO 

AMBIENTE E 
REC. HÍDRICOS 

GESTÃO DA 
SECRETARIA 
DA FAZENDA 

GESTÃO 
DAS AÇÕES 

ADM. DA 
SEC. 

DESENV. 
SOCIAL E 

CIDADANIA 

GESTÃO DAS AÇÕES 
ADMINISTRATIVAS 

DA SEC. DE 
INFRAESTRUTURA 

GESTÃO DAS AÇÕES 
ADMINISTRATIVAS 

DO MUNICÍPIO 

GESTÃO 
DAS AÇÕES 
DO FUNDO 
MUNICIPAL 
DE SAUDE 

TOTAL 

1 

TABLET DE 10,5 
POLEGADAS 
COM CAPA E 
PELÍCULA. 

UND 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 3,0000 8,0000 

 
 

LOTE 10: TABLET DE 11 POLEGADAS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 
GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEC. 

DE EDUCAÇÃO 
TOTAL 

1 
TABLET DE 11 POLEGADAS 

COM CAPA E PELÍCULA. 
UND 2,0000 2,0000 

 
 

LOTE 11: TV SMART DE 32 POLEGADAS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE - PAB 

FIXO 
TOTAL 

1 
TV SMART DE 32 

POLEGADAS. 
UND 20,0000 20,0000 

 
LOTE 12: TV SMART DE 50 POLEGADAS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE 
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE - PAB 

FIXO 
TOTAL 

1 
TV SMART DE 50 

POLEGADAS. 
UND 20,0000 20,0000 

 
 

5. DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 

5.1. O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências deste 
Termo, expressando os valores em moeda nacional, em duas casas decimais, ficando claro 
que não serão admitidas propostas alternativas. 

 
6. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
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6.1. Tablet 11 polegadas: 
 Conectividade Wi-Fi; 
6.2. Memória Interna de 128GB; 
6.3. Cor prateado; 
6.4. Tamanho da tela de 11 polegadas; 
6.5. Tipo de tela: Tela Liquid Retina de ponta a ponta com ProMotion, True Tone e ampla tonalidade 

de cores P3; 
6.6. Processador: Chip A12Z Bionic; 
6.7. Câmera traseira: câmera grande-angular de 12 MP, câmera ultra-angular de 10 MP e scanner 

LiDAR; 
6.8. Câmera frontal: Câmera TrueDepth frontal de 7 MP; 
6.9. Sistema operacional: iPadOS; 
6.10. Recursos: Face ID para autenticação segura, quatro alto-falantes e cinco microfones 

com qualidade de estúdio com funções multitarefa intuitivas; 
6.11. Compatibilidade: Compatível com Magic Keyboard, Smart Keyboard Folio e Apple 

Pencil (2ª geração); 
6.12. Resolução da tela: 2388 x 1668 pixels a 264 ppp; 
6.13. Gravação de vídeo: resolução 4K a 24 qps, 30 qps ou 60 qps (grande-angular); 60 qps 

(ultra-angular); 
6.14. Botões e conectores: entradas e saídas USB-C; 
6.15. Sensores: giroscópio, acelerômetro, luz ambiente, barômetro; 
6.16. Bateria íon de lítio, autonomia da bateria com até 10 horas de duração; 
6.17. Carregamento porta USB-C para recarga e acessórios. 
6.18. Capa para tablet de 11 polegadas: 
6.19. Proteção do tablet contra o desgaste diário e quedas acidentais; 
6.20. Possuir suporte para Apple Pencil; 
6.21. Possuir 2 níveis de angulação para posicionamento; 
6.22. Material: TPU (poliuretano termoplástico). 
6.23. Película compatível com o tablet de 11 polegadas: 
6.24. Película de vidro transparente temperado com alta resistência e uma espessura de 0.3 
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mm, possuí proteção oleofóbica - Resistente a marcas de digitais e à oleosidade. 
6.25. Tablet 10,5 polegadas: 
6.26. Armazenamento Interno 64GB; 
6.27. Tamanho da Tela 10,5"; 
6.28. Tipo de Tela LCD; 
6.29. Resolução da Tela 1920 x 1200 (WUXGA); 
6.30. Conectividade Wi-Fi, Bluetooth v5.0, 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80; 
6.31. Conexões USB Type-C; 
6.32. Sistema Operacional Android 11.0; 
6.33. Características da Câmera FHD (1920 x 1080) 30fps; 
6.34. Câmera Traseira 8.0MP; 
6.35. Câmera Frontal 5.0MP; 
6.36. Suporte ao Cartão de Memória Micro SD de até 1TB; 
6.37. Processador UniSOC T618; 
6.38. Memória RAM 4GB; 
6.39. Localização GPS, Glonass, Beidou, Galileo; 
6.40. Sensores Reconhecimento Facial; 
6.41. Cor Cinza; 
6.42. Capa para tablet de 10,5 polegadas: 
6.43. Proteção do tablet contra o desgaste diário e quedas acidentais; 
6.44. Rotatória 360 Pasta Tablet; 
6.45. Material feito em couro sintético courino. 
6.46. Película compatível com o tablet de 10,5 polegadas: 
6.47. Película de vidro transparente temperado com alta resistência e uma espessura de 0.3 

mm, possuí proteção oleofóbica - Resistente a marcas de digitais e à oleosidade. 
6.48. Scanner de mesa: 
6.49. Sensor de Leitura de 1 linha CMOS CIS; 
6.50. Resolução Óptica 600 dpi; 
6.51. Fonte de Luz LED RGB; 
6.52. Modo de Leitura Frente e verso em uma única passagem; 
6.53. Interface USB 2.0 de Alta Velocidade; 
6.54. Requerimento de Energia AC 120 (60 Hz); 
6.55. Consumo de Energia Digitalizando 27 W ou menos; 
6.56. Consumo de Energia Modo de Hibernação 1,8 W; 
6.57. Cumprimentos Ambientais ROHs e ENERGY STAR; 
6.58. Velocidade de Leitura1 (A4, Retrato) preto e branco e Escala de cinza 200 dpi – 60ppm 

e 300 dpi - 120 ipm; 
6.59. Velocidade de Leitura1 (A4, Retrato) Cor 200 dpi - 60 ppm /120 ipm e 300 dpi - 40 

ppm /80 ipm; 
6.60. Interface USB 2.0; 
6.61. Sistemas Compatíveis com Windows XP Professional (32-bit / 64-bit), Windows XP 

Home (32-bit), Windows Vista (32-bit / 64-bit), Windows 7 (32-bit / 64 bit), Mac OS 10.7.5, 
Mac OS 10.8.5, Mac OS 10.9.1; 

6.62. Ciclo de Trabalho Diário Sugerido 7.000 digitalizações por dia; 
6.63. Digitalização frente e verso em uma única passagem; 
6.64. Velocidade da digitalização de até 60 páginas por minuto (ppm) e 120 imagens por 

minuto (ipm); 
6.65. Digitalizar outros tipos de documentos como finos, grossos, espessos, documentos 

longos e cartões de plásticos; 
6.66. Reconhecimento ótico de caracteres (OCR) que ajuda a criar informações pesquisáveis 
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e editáveis; 
6.67. Software que reduz o tempo envolvido na preparação manual dos documentos e 

melhora as imagens; 
6.68. Software para criar, editar, converter e compartilhar arquivos em PDFs; 
6.69. Software para facilitar o compartilhamento entre usuários Windows e Mac; 
6.70. Saída Resolução: 150 x 150 dpi até 600 x 600 dpi; Modo: Preto e Branco, Difusão de 

Erro, Melhoramento avançado de texto, Melhoramento avançado de texto II, Escala de cinza de  
bits (256 níveis), Cor de 24 bits, Detecção automática de cor; 

6.71. Funções especiais: 
6.72. Correção de desvio; 
6.73. Correção de cor tridimensional;  
6.74. Eliminação de cor (RGB); 
6.75. Melhoramento de cor (RGB); 
6.76. Correção de sombra; 
6.77. Detecção automática de cor; 
6.78. Curva gama predefinida; 
6.79. Ignorar página em branco; 
6.80. MultiStream; 
6.81. Definição de área de digitalização; 
6.82. Modo folio; 
6.83. Aperfeiçoamento de extremidades; 
6.84. Código Patch; 
6.85. Preparação de contraste; 
6.86. Redução de Moiré; 
6.87. Adicionar modo de margem preta; 
6.88. Deslocamento de cor; 
6.89. Definição de resolução automática; 
6.90. Eliminação de cor; 
6.91. Suavização de fundo; 
6.92. Cortar sombra; 
6.93. Tentar novamente separação; 
6.94. Modo de papel fino; 
6.95. Liberação de alimentação dupla; 
6.96. Detecção automática do tamanho de página; 
6.97. Esticar ajustamento da direção de sub-digitalização; 
6.98. Evitar sangrado extra / Remover fundo; 
6.99. Detecção de alimentação dupla (Sensor ultrassônico / por comprimento). 
6.100. Microcomputador: 
6.101. Computador com processador 4.30 GHZ turbo max, 12,0 MB cache, 12 threads, 6 

núcleos, litografia 14nm, velocidade do barramento 8 gt/s dmi3, TDP 65 W;  
6.102. 1 memória DDR4 8GB 2133 MHZ;  
6.103. 1 disco SSD 480 GB sata III 6gb/s;  
6.104. Placa mãe LGA 1200, 4 portas usb 3.0 até, 4 portas usb2.0 até 480 mb/s, 1 slot pci 

express x16 gen 3.0, 1 slot pci express x1, 4 serial ata iii 6gb/s, 1 conexão combo ps/2, 1 
conexão de áudio (linha sai/linha entra/mic. entra) | 1 conexão 10/100/1000 Mbps ethernet, 
1 conexão HDMI, 1 conexão d-sub (VGA), 1 conector 24-pin ATX, 1 conector 4-pin 12v, 1 
conector 4- pin sys_fan, 1 conector painel frontal/led header, 1 header painel de áudio frontal, 
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1 header usb 3.0 | 1 header usb 2.0, 1 detector de intrusão do chassi;  
6.105. Fonte ATX 200W bivolt;  
6.106. Gabinete tipo torre cor preto;  
6.107. cabo de força;  
6.108. 1 teclado multimídia ABNT2;  
6.109. 1 mouse óptico 800 DPI;  
6.110. Possuir certificações ABNT: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015;  
6.111. Fabricado em conformidade PPB lei federal 8.248, 10.176 e 11.077; 
6.112. Garantia fabricante 12 meses. 
6.113. No-break: 
6.114. Tensão de entrada: 115V - 220V Bivolt; 
6.115. Tensão de saída: 115V Padrão Brasileiro de Plugues e Tomadas (Plugue NBR 14136 

10A/250V - pino de 4mm de diâmetro); 
6.116. Potência: 700 VA / 350 W; 
6.117. Fator de potência: 0,5; 
6.118. Forma de onda: Senoidal aproximada; 
6.119. Número de tomadas: 4 tomadas Padrão Brasileiro de Plugues e Tomadas (Plugue NBR 

14136 10A/250V - pino de 4mm de diâmetro); 
6.120. Estabilizador: 3 estágios; 
6.121. Filtro de linha; 
6.122. Bateria interna 1x bateria 12 V 7A; 
6.123. Permitir fácil entendimento do status do equipamento e da rede elétrica; 
6.124. Protege o estabilizador, desligando-o automaticamente em casos de sobrecarga; 
6.125. Prolonga a vida útil da bateria evitando o descarregamento desnecessário quando o 

No Break estiver usando a bateria; 
6.126. Mini disjuntor rearmável, permite a rápida recuperação após eventos de sobrecarga; 
6.127. O autoteste periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria 

precisa ser substituída; 
6.128. Alarme sonoro fornece notificação de mudanças nas condições da energia elétrica e No 

Breaks; 
6.129. Regulagem automática de voltagem oferece maior disponibilidade de aplicações 

corrigindo condições de alta e baixa tensão sem usar a bateria; 
6.130. Gerenciamento inteligente maximiza o rendimento da bateria, a vida útil e a 
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confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão; 
6.131. Garantia de proteção contra surtos, picos e até mesmo raios. 
6.132. Estabilizador: 
6.133. Potência de Saída: 300VA; 
6.134. Tensão Saída: 115V; 
6.135. Tensão Entrada: 115/220V; 
6.136. Gabinete: Policarbonato; 
6.137. Rendimento: ≥ 88%; 
6.138. Frequência Nominal: 60 Hz; 
6.139. Corrente Nominal: 115V - 2,61A e 220V - 1,36A; 
6.140. Fusível: 5A; 
6.141. Tempo de Resposta: Menor ou igual a 6 semiciclos; 
6.142. Indicador Luminoso: Informa que o produto está ligado; 
6.143. Tomadas: 4 tomadas elétricas tripolares; 
6.144. Distorção: Não introduz distorção Harmônica (THD- taxa de distorção Harmônica); 
6.145. Proteção: Surtos de energia com filtro de linha, sobrecarga e curto circuito; 
6.146. Normas: NBR 14136; 
6.147. Cor: Preto; 
6.148. Cabo: Cabo: PP plano 3 x 0,5 mm²; 
6.149. Tamanho do Cabo: 1,0 m. 
6.150. Suporte para TV articulado 
6.151. Suporte para tvs de 15 a 55 polegadas com suporte para dvd receptor; 
6.152. Ter opção de 2 distâncias diferentes da parede: 10 cm e 20 cm; 
6.153. Movimento feito sem ser necessário usar ferramentas; 
6.154. Movimentos horizontais para a direita e para a esquerda em todas as suas articulações; 
6.155. Inclinação de até 20 graus; 
6.156. Rotação da base de fixação na TV; 
6.157. Aguenta até 30kg; 
6.158. Acompanha kit completo de instalação com parafusos, buchas e arruelas; 
6.159. Ter suporte para colocar DVD ou receptor atrás da TV, acompanhando todos seus 

movimentos e escondendo os fios; 
6.160. Com base com 26 cm de profundidade e 19 cm de largura; 
6.161. Aguenta até 3 kg; 
6.162. Pode ser instalado diretamente atrás da TV, na mesma furação do suporte articulado; 
6.163. Suporte para TV compatível com os padrões vesa: 75x75, 100x100, 200x100 ,200x200, 

300 x 200, 300x300 max.400x400mm; 
6.164. Suporte para DVD compatível com todos os receptores ou aparelhos de DVD que 

tenham até 3 kg; 
6.165. Medidas da base do suporte para DVD: 26x19cm; 
6.166. Fabricado em aço carbono; 
6.167. Pintado eletrostaticamente com tinta epóxi antiferrugem; 
6.168. Cinco anos de garantia contra defeitos de fabricação; 
6.169. Itens inclusos: suporte para tv até 55 polegadas, suporte para DVD, manual de 
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instruções; 
6.170. Adaptador RJ45 para HDMI 
6.171. Extensor HDMI 30 metros rj45 cat5/cat6 1080p 3d lt-143; 
6.172. Extensor HDMI x rj45 1080p 30 metros; 
6.173. Adaptador HDMI x rj45 1080p 30 metros; 
6.174. Plug and play; 
6.175. Suportar cat5 e cat6; 
6.176. Resolução full HD 1080p, 720p, 480p, 480i; 
6.177. Compatível com 3D; 
6.178. Compatível com HDMI 1. 4, 1,3 e anteriores; 
6.179. Não depender de software para instalação; 
6.180. Suportar HD digital e HDTVI 480p/720i/720p/1080i/1080p; 
6.181. Trabalhar como seletor HDMI e splitter HDMI suporte a HDCP; 
6.182. Sinal de entrada de vídeo: 0. 5 - 1. 0 volts p-p; 
6.183. Sinal de entrada: 5 volts p-p (ttl); 
6.184. Resolução máxima: 1920x1200, 1080p; 
6.185. TV de 32 polegadas: 
6.186. Resolução: 1366 x 768; 
6.187. Tempo de resposta: 5,0 ms; 
6.188. Ângulo de Visão: 178 (h) x 178 (v); 
6.189. Brilho: 500 cd/m²; 
6.190. Taxa de Contraste: 50.000:1; 
6.191. Frequência da Tela: 60Hz; 
6.192. Potência do Alto-Falante: 10W (5Wrms x 2); 
6.193. Formato Tela: 16:9; 
6.194. Sistema de cores: Pal-M, Pal-N, Ntsc; 
6.195. Furação Vesa; 
6.196. CONEXÕES: 2 entradas HDMI, entrada RF para TV aberta Digital e TV à cabo, 2 entradas 
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USB e AV InVideo Componente: (y, Pb, Pr) + AudioVga; 
6.197. Acessórios: Controle remoto, Manual do usuário e Base; 
6.198. Tensão: Bivolt (110/220V). 
6.199. TV de 50 polegadas: 
6.200. Resolução: UHD (3840 X 2160); 
6.201. Tempo de resposta: 8,0 ms; 
6.202. Ângulo de Visão: 170°(H) x 170°(V); 
6.203. Brilho: 250 cd/m2; 
6.204. Contraste dinâmico: 6.000.000:1; 
6.205. Frequência da Tela: 60Hz; 
6.206. Potência do Alto-Falante: 12 Wrms x 2, total de 24 Wrms; 
6.207. Formato da Tela: 16:9; 
6.208. Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC; 
6.209. Furação Vesa: 200x200mm; 
6.210. WIFI DUAL BAND; 
6.211. HDR10; 
6.212. Processador Quad Core; 
6.213. Consumo (KW/h) <0,5; 
6.214. Recursos de Áudio Dolby Audio; 
6.215. Smart TV; 
6.216. Tecnologia da Tela LED; 
6.217. Polegadas 50 polegadas; 
6.218. Monitor Ultra HD 4k; 
6.219. Taxa de Atualização 60Hz; 
6.220. Taxa de Atualização com Tecnologia 60Hz; 
6.221. Quantidade de entradas USB 2; 
6.222. Local das entradas USB 2 entradas traseiras; 
6.223. HDMI 4; 
6.224. Local das entradas HDMI 4 entradas traseiras; 
6.225. Conversor Digital Integrado; 
6.226. Cor preto; 
6.227. Conteúdo da Embalagem TV, Controle remoto, Cabo de alimentação AC, Manual 

de Instruções em Português. 
6.228. Garantia do Fornecedor 12 meses; 
6.229. Suporte para de 2 monitores articulado: 
6.230. Indicado para telas de 15 a 32 polegadas com padrão de fixação VESA 75x75 ou 

100x100mm (HxV) e com peso de até 8kg (cada tela); 
6.231. Pode atender monitores até 34 polegadas desde que tenham largura de até 78cm, peso 

até 8kg (cada) e VESA 75x75 ou 100x100mm; 
6.232. Largura máxima para cada monitor 78cm; 
6.233. Altura máxima de 45cm (Medida da mesa até o centro do monitor) Considerando que 

a furação VESA na parte traseira do monitor seja centralizada; 
6.234. A base deve garantir segurança na instalação e uso diário; 
6.235. A base de monitor deverá permitir ser rotacionada em 360º, permitindo visualização 
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em orientação retrato ou paisagem; 
6.236. Deverá permitir serem inclinadas, e fazer convergência das telas. 
6.237. Suportar duas telas; 
6.238. Ajuste de altura sem ferramentas; 
6.239. Inclinação TILT: de 45º para cada monitor; 
6.240. Giro da coluna de 360º; 
6.241. Organizador de cabos; 
6.242. Material de aço carbono; 
6.243. Acabamento: tratamento anticorrosão e pintura eletrostática; 
6.244. Os parafusos fornecidos no kit de acessórios do produto deverão estar de acordo com 

os padrões mais comuns dentre aqueles utilizados pelos principais fabricantes de Monitores e 
TVs LCD / LED do mercado. 

6.245. Suporte para 1 monitor: 
6.246. Indicado para telas de 15 a 34 polegadas com padrão de fixação VESA 75x75 ou 

100x100mm e com peso de até 8kg (peso de cada tela sem a base original); 
6.247. Altura da coluna de 46.5 cm (Medida da mesa até o topo da coluna central); 
6.248. O ajuste de altura do monitor pode ser feito desde a posição rente a mesa até o topo da 

coluna; 
6.249. Deverá atender monitores até 34 polegadas desde que tenham peso até 8kg e VESA 

75x75 ou 100x100mm; 
6.250. A base deve garantir segurança na instalação e uso diário; 
6.251. A base de monitor deverá permitir ser rotacionada em 360º, permitindo visualização 

em orientação retrato ou paisagem; 
6.252. Deverá permitir ser inclinada e girada para os lados; 
6.253. Organizador de cabos junto a coluna central; 
6.254. Medidas da base: 39 cm x 28 cm (largura x profundidade); 
6.255. Atender a NR 17 (Ergonomia); 
6.256. Não é necessário furar a mesa (Montagem por simples apoio); 
6.257. Permitir ajuste de altura, inclinação e rotação; 
6.258. Permitir facilmente a instalação e organização dos cabos; 
6.259. Permitir uso modo Retrato ou Paisagem; 
6.260. Tipo: INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO; 
6.261. Polegadas: 15 a 34 polegadas; 
6.262. Inclinação: Até 45 graus; 
6.263. Articulação: 90 graus; 
6.264. Rotação: 360 graus; 
6.265. Cor: preto; 
6.266. Local de instalação: mesa; 
6.267. Furação VESA: 75x75 e 100x100mm; 
6.268. Capacidade de carga: 8 kg; 
6.269. Produzido em aço carbono com pintura epóxi eletrostática e tratamento Anti-

Corrosão; 
 

7. VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 

7.1. O Contrato terá vigência de doze meses, contados a partir da data de sua assinatura. 

 
8. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
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8.1. Caberá ao CONTRATANTE: 
 

I. Prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessários que venham a ser solicitados 
pelo representante da CONTRATADA; 

II. Atestar o recebimento dos materiais contratados, rejeitando-os caso não estejam de acordo com 
as especificações trazidas neste Termo de Referência; 

III. Efetuar os pagamentos à CONTRATADA conforme previsto neste Termo de Referência, após o 
cumprimento das formalidades legais. 

 
8.2. Caberá à CONTRATADA: 

 
I. Corrigir, remover ou substituir, totalmente às suas expensas, os materiais em que se verificarem 

vícios, defeitos ou desconformidades no total ou em parte com o objeto deste Termo; 
II. Em caso de descontinuação, por qualquer motivo, do material apresentado na proposta, 

substituir o material por outro de igual característica e descrição. Tal substituição deverá ser 
comunicada com antecedência, apresentando documentos comprobatórios ao setor 
responsável da Superintendia Municipal de Trânsito e Transportes; 

III. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

IV. Manter atualizados todos os dados cadastrais, com a apresentação de documentos 
comprobatórios de mudança de endereços, telefones, composição societária, endereço dos 
sócios, contratos sociais e alterações; 

V. Entregar os equipamentos, criteriosamente, de acordo com os dados técnicos exigidos, não 
cabendo nenhuma flexibilização para aceitação de equipamentos inferiores; 

VI. Entregar os equipamentos novos, de primeiro uso, não remanufaturados e em linha de produção 
dos fabricantes; 

VII. Efetuar a troca dos equipamentos que, por ventura, vierem com defeitos antes de sua primeira 
utilização 

 
9. FISCALIZAÇÃO 

 
9.1. O acompanhamento e fiscalização, para o fiel cumprimento e execução do Contrato, serão 

feitos pelo servidor Paulo Marcos Chaves Carvalho, a quem caberá a responsabilidade de 
fazer cumprir, rigorosamente, os prazos, condições e disposições do supracitado Contrato, 
bem como comunicar às autoridades competentes quaisquer eventualidades que gere a 
necessidade de medidas de ordem legal e/ou administrativa. 

 
10. PAGAMENTO 

 
10.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, mediante apresentação de 

Nota Fiscal devidamente discriminada, a qual será conferida e atestada pelo responsável 
pelo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato; 

10.2. Qualquer atraso ocorrido por parte da CONTRATADA na apresentação da Nota Fiscal ou 
dos documentos exigidos como condição para pagamento, imporá em prorrogação 
automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE; 

10.3. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação, obrigação financeira 
imposta à CONTRATADA, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que o atraso 
gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 
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(Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 

ANEXO II 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO-BA.  
 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 81-2022. 
TIPO: Menor Preço Por Lote  
ABERTURA: 01/12/2022 
HORÁRIO: 09h00m (nove horas) 
 
OBJETO - O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS para atender despesa com 
aquisiça o de estabilizadores, microcomputadores, nobreaks, scanners, suportes para monitores, 
suportes para TVs, tablets e TVs, bem como, material de informa tica, destinados a  SEMAD, SEFAZ, 
SEINF, SEMAR, SESAU, SESOC e SEMEC, para futuras contrataço es, de acordo com a convenie ncia e 
necessidade da administraça o pu blica municipal, conforme especificaço es abaixo: 
 

LOTE 1: ADAPTADOR 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
MARCA/ 

MODELO/ 
FABRICANTE 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

1 
ADAPTADOR RJ45 

PARA HDMI 
UND 20,0000 

   

VALOR TOTAL:  
VALOR TOTAL LOTE 1 POR EXTENSO: 
 

LOTE 2: MONITOR DE LED 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
MARCA/ 

MODELO/ 
FABRICANTE 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

1 
ESTABILIZADOR 

300VA. 
UND 20,0000 

   

VALOR TOTAL:  
VALOR TOTAL LOTE 2 POR EXTENSO: 
 

LOTE 3: MICROCOMPUTADOR 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

MARCA/ 
MODELO

/ 
FABRICA

NTE 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

1 
MICROCOMPUT

ADOR. 
UND 20,0000 

   

VALOR TOTAL:  
VALOR TOTAL LOTE 3 POR EXTENSO: 
 

LOTE 4: NOBREAK 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
MARCA/ 

MODELO/ 
FABRICANTE 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 
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1 
NOBREAK DE 

700VA. 
UND 20,0000    

VALOR TOTAL:  
VALOR TOTAL LOTE 4 POR EXTENSO: 
 

LOTE 5: SCANNER 

ITE
M 

ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
MARCA/ 

MODELO/ 
FABRICANTE 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1 
SCANNER DE 

MESA 
UND 10,0000 

   

VALOR TOTAL:  
VALOR TOTAL LOTE 5 POR EXTENSO: 
 

LOTE 6: SUPORTE ARTICULADO DE MESA 

ITE
M 

ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
MARCA/ 

MODELO/ 
FABRICANTE 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

6 

SUPORTE 
ARTICULADO DE 

MESA PARA 2 
MONITORES. 

UND 40,0000    

VALOR TOTAL:  
VALOR TOTAL LOTE 6 POR EXTENSO: 
 

LOTE 7: SUPORTE ARTICULADO PARA TV 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
MARCA/ 

MODELO/ 
FABRICANTE 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1 
SUPORTE 

ARTICULADO 
PARA TV. 

UND 20,0000 
   

VALOR TOTAL:  
VALOR TOTAL LOTE 7 POR EXTENSO: 
 

LOTE 8: SUPORTE PARA 1 MONITOR 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
MARCA/ 

MODELO/ 
FABRICANTE 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1 
SUPORTE PARA 

1 MONITOR. 
UND 40,0000    

VALOR TOTAL:  
VALOR TOTAL LOTE 8 POR EXTENSO: 
 

LOTE 9: TABLET DE 10,5 POLEGADAS 

ITE
M 

ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
MARCA/ 

MODELO/ 
FABRICANTE 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1 
TABLET DE 10,5 

POLEGADAS COM 
CAPA E PELÍCULA. 

UND 8,0000    

VALOR TOTAL:  
VALOR TOTAL LOTE 9 POR EXTENSO: 
 

LOTE 10: TABLET DE 11 POLEGADAS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
MARCA/ 

MODELO/ 
FABRICANTE 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1 
TABLET DE 11 

POLEGADAS COM 
CAPA E PELÍCULA. 

UND 2,0000  
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VALOR TOTAL:    
VALOR TOTAL LOTE 10 POR EXTENSO: 

LOTE 11: TV SMART DE 32 POLEGADAS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
MARCA/ 

MODELO/ 
FABRICANTE 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1 
TV SMART DE 32 

POLEGADAS. 
UND 20,0000    

VALOR TOTAL:  
VALOR TOTAL LOTE 11 POR EXTENSO: 

LOTE 12: TV SMART DE 50 POLEGADAS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
MARCA/ 

MODELO/ 
FABRICANTE 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1 
TV SMART DE 50 

POLEGADAS. 
UND 20,0000    

VALOR TOTAL:  
VALOR TOTAL LOTE 12 POR EXTENSO: 

 

 
 

Declaramos que já estão inclusos todos os custos com a entrega dos equipamentos, dentre 
eles, os encargos sociais, impostos, taxas, seguros obrigatórios, transportes, embalagens, 
licenças, despesas de frete e todas as demais despesas necessárias para a realização do 
fornecimento do objeto da licitação, no local indicado pela Prefeitura Municipal de Brumado, 
SESAU, SESOC E SEMEC.  

 
 

DADOS DA LICITANTE: 
a) Raza o Social ou denominaça o social: _________________________________________________________ 
b) CNPJ/MF: ________________________________________________________________________________ 
c) Endereço: _________________________________________________________________________________ 
d) Telefone: __________________________________ E-mail: ________________________________________ 
e) Banco (Nome/Nº): ___________________ Agência: __________ Conta Corrente: _________________ 
 
 
 
DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 
a) Nome: _______________________________________________ 
b) RG: _________________________ Órgão Expedidor: ____________________ CPF: __________________________________ 
 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 
 
Local, _____ de ____________________de 2022.  
 
___________________________________________________ 
 ASSINATURA E CARIMBO CNPJ/MF 
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(Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 
 

ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
À 
Pregoeira da PMB 
 
Assunto: Declaração de atendimento de exigências habilitatórias para participação no PREGÃO 
ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 81-2022. 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável(is) legal(is) pela Empresa 
__________________________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ______________________________ 
DECLARA, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7º da Lei nº 10.520/02, que satisfaz 
plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado, em obediência ao 
disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 
 
 

Obs.: No caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, utilizar o texto abaixo: 
 

DECLARAÇÃO 
 
Para fins de participação na licitação (indicar o n º do edital) a (nome da empresa), CNPJ nº ________, 
sediada (endereço completo), declara, sob pena da lei que, até a presente data inexiste(m) fato(s) 
impeditivos para a sua habilitação, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, estando ciente 
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 

 
(Local), _____ de _______________ de _____. 
 
________________________________________________ 
Assinatura do representante da empresa 
(nome do representante da empresa) 
RG: 
CPF:  
 
(obs.: Esta declaração deverá ser entregue juntamente com os documentos de HABILITAÇÃO) 
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(Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 

ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR 
 
 
À 
Pregoeira da PMB 
 
 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 81-2022. 
 
 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

......................<<nome da empresa>>..........................., CNPJ/MF nº ........................, .........<<endereço completo>> 

..................., declara sob as penas da Lei que até a presente data inexistem fatos supervenientes 
impeditivos para a sua habilitação na licitação em referência, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 
 
 
 (Local), _____ de _______________ de _____. 
 
 
________________________________________________ 
Assinatura do representante da empresa 
(nome do representante da empresa) 
RG: 
CPF:  
 
 
 
 
 
 
 
(obs.: Esta declaração deverá ser entregue juntamente com os documentos de HABILITAÇÃO) 
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(Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 

ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO USO DE MÃO DE OBRA INFANTIL 
 
 
 
À 
Pregoeira da PMB 
 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 81-2022. 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

 (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF nº ____________, por mediação de seu representante legal 
o (a) Sr (a) _________________________, portador (a) da Cédula de Identidade nº ________________________ e do 
CPF/MF nº ___________________, DECLARA, para fins do disposto no art. 27, V, da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (   ). 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
 
 
 
(Local), _____ de _______________ de _____. 
 
 
 ________________________________________________ 
Assinatura do representante da empresa 
(nome do representante da empresa) 
RG: 
CPF:  
 
 
 
 
 
(obs.: Esta declaração deverá ser entregue juntamente com os documentos de HABILITAÇÃO) 
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(Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 

ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO 
 

 
 
À 
Pregoeira da PMB 
 
 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 81-2022. 
 
 
Declaramos para os devidos fins que, a empresa...................., CNPJ n° ................, com endereço na Rua 
......................, na cidade de ..................., Estado ..............., na o possui so cios ou administradores que sejam 
servidores ou agentes polí ticos da Prefeitura Municipal de Brumado, bem como na o possui so cio ou 
administrador que seja co njuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 
ate  o terceiro grau de agente polí tico da Prefeitura Municipal de Brumado e dos agentes pu blicos 
membros da comissa o de licitaça o. 

 
 
(Local), _____ de _______________ de _____. 
 
 
 ________________________________________________ 
Assinatura do representante da empresa 
(nome do representante da empresa) 
RG: 
CPF:  
 
 
 
 
 

 
 
(obs.: Esta declaração deverá ser entregue juntamente com os documentos de HABILITAÇÃO) 
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(Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 

ANEXO VII  
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR nº 123/06) 
(Exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) 

 
 
À 
Pregoeira da PMB 
 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 81-2022. 
 

 
 
Para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar nº 123/06, a Empresa..................., 
inscrita no CNPJ n º ......., por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)................, portador(a) da 
Carteira de Identidade nº .............. e CPF nº ..........................., DECLARA, para fins de habilitação no Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços Nº 81-2022, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as 
penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 
(Obs.: Assinalar um “X”) 
 
 
(    ) MICROEMPRESA e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 
3º da Lei complementar nº 123/06.  
 
 
(    ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta 
o §4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/06.  
 
 
 (Local), _____ de _______________ de _____. 
 
 
 ________________________________________________ 
Assinatura do representante da empresa 
(nome do representante da empresa) 
RG: 
CPF:  
 
 
 
(obs.: Esta declaração deverá ser entregue juntamente com os documentos de HABILITAÇÃO) 
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(Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 
ANEXO VIII  

 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA  

 
À Pregoeira da PMB 
 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 81-2022. 
............(Identificação completa do representante da licitante)................, como representante 
devidamente constituído de ..................(Identificação completa da licitante).................., doravante 
denominado (Licitante) para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, 
sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:  
 
(a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente 
por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por 
qualquer meio ou por qualquer pessoa;  
 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, 
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por 
qualquer meio ou por qualquer pessoa;  
 
(c) que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;  
 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial 
ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;  
 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão 
licitante antes da abertura oficial das propostas; e  
 
(f) que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes 
e informações para firmá-la.  
 
(Local), _____ de _______________ de _____. 
 ________________________________________________ 
Assinatura do representante da empresa 
(nome do representante da empresa) 
RG: 
CPF:  
 
(obs.: Esta declaração deverá ser entregue juntamente com os documentos de HABILITAÇÃO) 
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ANEXO IX 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 81-2022. 

 
VALIDADE: 12 (doze) MESES 
 
Aos xxx dias do me s de xxxxx de dois mil e vinte e dois, na sede da Prefeitura Municipal de Brumado, 
situada a  Praça Cel. Zeca Leite, nº 415, Centro, o Exmo. Secreta rio Municipal de Brumado -Ba, o Sr. 
Carlos Magno de Souza Novais, cadastrado no CPF/MF sob nº 068.994.926-01, portador da Carteira 
de Identidade RG nº 11.773.437-38/SSP-BA, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com as alteraço es posteriores, Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, Decreto nº 
10.024/19, o Decreto Municipal nº 4.281/2006, de 07 de fevereiro de 2006, Lei Complementar nº 
123/06, alterada pelas Leis Complementares nº 147/14 e nº 155/16, Decreto Federal nº 7.892 de 23 
de Janeiro de 2013, que regulamenta o sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei 
8666/93, Decreto Municipal nº 5.088, de 31 de outubro de 2018, que regulamenta as contrataço es 
pelo Sistema de Registro de Preços no municí pio de Brumado/BA, e das demais legislaço es 
pertinentes, em face da classificaça o das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico Para 
Registro de Preços Nº 81-2022, por deliberaça o da pregoeira e Comissa o de Apoio, Ata de 
Julgamento de Preços, e homologada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Eduardo Lima Vasconcelos, 
RESOLVE Registrar Preços para: O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS para 
atender despesa com aquisição de estabilizadores, microcomputadores, nobreaks, scanners, 
suportes para monitores, suportes para TVs, tablets e TVs, bem como, material de informática, 
destinados à SEMAD, SEFAZ, SEINF, SEMAR, SESAU, SESOC e SEMEC e, condiço es constantes do 
Edital e seus anexos, que passa a fazer parte desta, tendo sido classificada a Proposta Apresentada 
pela Empresa xxxxxxxx inscrita no CNPJ/MF sob nº xxxxxxxx, com sede na Rua xxxxxx, Nº xxxx, 
Bairro xxxx, Cidade de xxxxx, Estado xxxxx, classificada conforme planilhas de preços abaixo, de 
acordo com o resultado obtido na Ata do Prega o Eletro nico, observadas as condiço es enunciadas nas 
Cla usulas do Termo de Compromisso, anexo a presente Ata.  
 
 
(planilha com o lote) 
 
 
Esse termo esta  vinculado ao Edital do Prega o Eletro nico Para Registro de Preços Nº 81-2022, 
autorizado no Processo Administrativo N.º 195/2022 (art. 55, XI). 
 
 
 
____________________________________________                                      __________________________________ 
CARLOS MAGNO DE SOUZA NOVAIS                                                  Empresa 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 

 
 
 
 
 



 

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO 

ESTADO DA BAHIA 
CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33 

Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 – Centro 
CEP: 46100-000 – Brumado-BA 

 
 

 

 

 

46/53 

 

 
 
 

ANEXO X 
 

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO Nº    -2022 
 
 

Processo Administrativo Nº 195/2022 
Pregão Eletrônico Para Registro de Preços Nº 81-2022. 
 
(Nome do Promitente Fornecedor), com sede na Rua (XXXXXXXXXXXXXX), (XXXX), na cidade de 
(XXXXXXXXXX), inscrita no CNPJ/MF sob nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, representada neste ato por seu 
representante legal, o Sr. (XXXXXXXXXXX), portador da Cédula de Identidade R.G. nº (XXXXXXXXX), 
CPF/MF nº (XXX.XXX.XXX-XX), vem pelo presente TERMO DE COMPROMISSO, firmado com a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO, Pessoa Jurí dica de Direito Pu blico Interno, inscrito no 
CNPJ/MF sob nº xxxxxx, com sede administrativa na Praça Cel. Zeca Leite, nº 415, Centro, Brumado-
BA, representado neste ato pelo seu Prefeito Municipal o Sr. xxxxxxx, cadastrado no CPF/MF sob nº 
xxxxx, portador da Carteira de Identidade RG nº xxxxxx, residente e domiciliado a Rua xxx, nº xxxx, 
bairro xxxxxx, Brumado-BA, obriga-se ao quanto segue: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO. 
 
1.1 – O objeto deste TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO e  o REGISTRO DE PREÇOS 
atender despesa com aquisição de equipamentos de informática, devidamente quantificados e 
especificados na proposta apresentada em ___/___/____, origina ria do Pregão Eletrônico Para 
Registro de Preços Nº 81-2022, e conforme planilha abaixo: 
 
(planilha com os lotes) 

 
1.2 – Os equipamentos de informa tica sera o destinados a Prefeitura Municipal de Brumado, SESAU, 
SESOC E SEMEC. 
 
1.3 – Os preços do PROMITENTE FORNECEDOR, relacionados na planilha constante do item 1.1 deste 
Termo de Compromisso de Fornecimento, ficam declarados registrados para fins de cumprimento 
deste instrumento e dos Contratos que venham a ser firmados entre o PROMITENTE e as Entidades 
Participantes do município de Brumado/BA. 
 
1.4 - A existência de preços registrados não obriga a Administração Pública Municipal a firmar as 
contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultado a utilização de outras licitações, sendo 
assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. 
   
1.5 - O presente Termo de Compromisso vincula-se a s determinaço es da Lei nº 10.520/02 e 8.666/93 
e suas alteraço es e ao Processo Administrativo nº 195/2022 de 17/10/2022, cuja licitaça o foi 
realizada na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 81-2022 de 
21/11/2022, tipo Menor Preço Por Lote, com observa ncia dos dispositivos contidos na Lei nº 
10.520/02, que integra ao presente contrato, independentemente de transcriça o. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - FONTE DE RECURSOS. As despesas para o fornecimento ora licitado, 
correra o por conta da dotaça o orçamenta ria: GESTA O DAS AÇO ES ADMINISTRATIVAS DO MUNICI PIO, 
GESTA O DA SECRETARIA DA FAZENDA, GESTA O DAS AÇO ES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE 
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INFRAESTRUTURA, AÇO ES DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HI DRICOS, GESTA O 
DAS AÇO ES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE EDUCAÇA O, GESTA O DAS AÇO ES DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAU DE, MANUNTENÇA O DA ATENÇA O BA SICA SAU DE – PAB FIXO, GESTA O DAS AÇO ES ADM. DA 
SEC. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA consignada no orçamento vigente a  e poca da contrataça o. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
3.1 - O valor do presente Termo de Compromisso de Fornecimento é o valor ofertado pelo 
PROMITENTE FORNECEDOR para o(s) lote(s) ________, constante da proposta apresentada no Pregão 
Eletrônico Para Registro de Preços Nº 81-2022, que faz parte integrante deste instrumento, 
independentemente de transcrição, perfazendo o valor total estimado de R$ _________ 
(__________________________), fixo, inclusos todos os custos com a entrega dos equipamentos, dentre eles, 
os encargos sociais, impostos, taxas, seguros obrigatórios, transportes, embalagens, licenças, 
despesas de frete e todas as demais despesas necessárias para a realização do fornecimento do objeto 
da licitação, no local indicado pela Prefeitura Municipal de Brumado, SESAU, SESOC E SEMEC. 
 
3.2 - Prefeitura Municipal de Brumado, SESAU, SESOC E SEMEC, efetuará o pagamento à licitante em 
até 30 (trinta) dias corridos, contados da efetiva entrega da fatura contendo a descrição detalhada 
dos equipamentos, juntamente com uma cópia das requisições e da apresentação da Nota Fiscal 
correspondente, devidamente aceita e atestada pelo órgão competente, vedada à antecipação de 
pagamento, para cada faturamento. 

 
3.3 - A Nota Fiscal deverá ser apresentada após a expedição do Termo de Recebimento do 
equipamento. 

 
3.4 - Ocorrendo erros na apresentação do(s) documento(s) fiscal(is), o(s) mesmo(s) será(ão) 
devolvido(s) à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será 
contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida. 

 
3.5 – A Prefeitura Municipal de Brumado, SESAU, SESOC E SEMEC, poderá deduzir do pagamento 
importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de 
inadimplemento contratual ou outras de responsabilidade da contratada. 
 
3.6 - O pagamento relativo a esta Cla usula Terceira será realizado em Conta cujos dados foram 
fornecidos pela Contratada, a saber: Banco (Nome/Nº): ___________________ Age ncia: __________ Conta 
Corrente: _________________. 
 
3.7 - No caso de pagamento mediante depósito bancário o CNPJ/MF ou CPF/MF constante do 
respectivo processo e o CNPJ/MF ou CPF/MF da conta bancária deverão ser coincidentes. 
Ressaltando-se, que não serão efetuados créditos em contas: 

a) de empresas associadas; 
b) de matriz para filial; 
c) de filial para matriz; 
d) de sócio; 
e) de representante; 
f) de procurador, sob qualquer condição. 
 

3.8 - É vedada a antecipação de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condições 
estabelecidas neste Termo de Compromisso. 
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3.9 - Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual. 
 
3.10 - A contratada arcará com todos os custos referentes à mão-de-obra direta e/ou indireta, 
acrescidos de todos os encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, recursos materiais, 
transporte, seguros de qualquer natureza, perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e 
demais encargos necessários à entrega do objeto deste Termo de Compromisso. 
 
3.11 - A entrega do equipamento, por parte da contratada, para uma determinada unidade, não 
poderá estar vinculada a débitos de outras unidades, porventura existentes, sob pena de sanções 
previstas em lei. 
 
CLÁUSULA QUARTA - VALIDADE 
 
Este Termo de Compromisso de Fornecimento terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data 
de assinatura, conforme inciso III, § 3º, do art. 15 da Lei n.º 8.666/93, podendo, a critério da 
Administração Pública Municipal, serem celebrados tantos contratos quantos necessários, para 
atendimento à Prefeitura Municipal de Brumado, SESAU, SESOC E SEMEC. 
 
CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DO PROMITENTE FORNECEDOR 
 
5.1 - Cumprir o presente Termo de Compromisso de Fornecimento conforme disposições nele 
constantes, sem prejuízo da cobrança da multa correspondente ao período total do atraso, respeitado 
o disposto na cláusula terceira, bem como na legislação vigente. 
 
5.2 - Cumprir integralmente todas as cláusulas constantes dos contratos porventura firmados, sob 
pena de cancelamento do presente Termo de Compromisso de Fornecimento. 
 
5.3 - Entregar os equipamentos na sede da contratante ou no local previamente definido, em até 30 
(trinta) dias corridos do recebimento da Nota de Empenho, mediante conferência obrigatória pela 
Comissão de Recebimento do Órgão Solicitante.  
 
5.4 - O PROMITENTE FORNECEDOR obriga-se a substituir os equipamentos que porventura não 
atendam às especificações e compatibilidade entre os mesmos, ou que apresentem alterações e 
problemas que impeçam seu uso, dentro do prazo de garantia, sob pena das sanções cabíveis. 
 
5.5 - O PROMITENTE FORNECEDOR deverá fornecer, sempre que solicitado pelo executor do 
contrato, os esclarecimentos e as informações requeridas. Além disso, deve permitir e facilitar a 
fiscalização do fornecimento. 
 
5.6 - O PROMITENTE FORNECEDOR deverá manter endereço e contatos (telefônico e de e-mail) 
atualizados até o término do Termo de Fornecimento. 
 
5.7 - O PROMITENTE FORNECEDOR é responsável, civil e penalmente, pelos danos causados 
diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, 
não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização. 
 
5.8 - O PROMITENTE FORNECEDOR será responsável pela qualidade dos equipamentos que 
constituem o objeto deste Termo, inclusive com obediência à legislação pertinente em vigor. 
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5.9 - Correra  por conta do detentor do Termo de Compromisso de Fornecimento, toda e qualquer 
despesa com ensaios, testes, laudos e demais provas exigidas por normas te cnicas oficiais, para a 
perfeita execuça o do objeto deste instrumento. 
 
5.10 - O detentor do Termo de Compromisso de Fornecimento e  obrigado a corrigir, remover ou 
substituir, totalmente a s suas expensas, os equipamentos em que se verificarem ví cios, defeitos ou 
desconformidades no total ou em parte com o objeto deste Termo. 
 
5.11 - O detentor do Termo de Compromisso de Fornecimento e  obrigado, ainda, em caso de 
descontinuaça o, por qualquer motivo, do equipamento apresentado na proposta, a substituí -lo por 
outro, de igual caracterí stica e descriça o. Tal substituiça o devera  ser comunicada com antecede ncia, 
apresentando documentos comprobato rios ao setor responsa vel da Prefeitura Municipal de 
Brumado, SESAU, SESOC E SEMEC. 
 
5.12 - O detentor do Termo de Compromisso de Fornecimento e  obrigado a entregar os equipamentos 
nas Unidades Ba sicas da Prefeitura Municipal de Brumado, SESAU, SESOC E SEMEC, ou em outro local 
na sede do municí pio, previamente definido pelo Setor de compras, por ocasia o do pedido. 
 
CLÁUSULA SEXTA – INCIDÊNCIAS FISCAIS 
 
6.1 - O PROMITENTE FORNECEDOR declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta 
os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas as 
despesas incidentes sobre a compra de material, inclusive frete, não cabendo quaisquer 
reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por 
recolhimentos determinados pela autoridade competente. 
 
6.2 - Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes da entrega do objeto, que o 
PROMITENTE FORNECEDOR acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a 
quaisquer tributos não incidentes sobre a compra contratada, tais valores serão imediatamente 
excluídos, com o reembolso do valor porventura pago ao PROMITENTE FORNECEDOR. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – FISCALIZAÇÃO 
 
7.1 - O acompanhamento e fiscalização, para o fiel cumprimento e execução deste Termo, serão feitos 
pelo servidor Paulo Marcos Chaves, indicado pela Prefeitura Municipal de Brumado - Ba, a quem 
caberá a responsabilidade de fazer cumprir, rigorosamente, os prazos, condições e disposições deste 
Termo, bem como comunicar as autoridades competentes qualquer eventualidade que gere a 
necessidade de medidas de ordem legal e/ou administrativa. 
 
7.2 - Fica reservada à fiscalização a competência para resolver todos e quaisquer casos singulares, 
duvidosos ou omissos neste Termo, nas normas e em tudo mais que, de qualquer forma, se relaciona 
direta ou indiretamente com o objeto, garantindo, entretanto, o contraditório e a ampla defesa. 
 
7.3 - A atuação da Fiscalização em nada restringe a responsabilidade única e integral exclusiva do 
PROMITENTE FORNECEDOR, no que concerne à execução do Termo e do Contrato e as implicações 
próximas ou remotas, perante o Contratante ou terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de 
eventuais irregularidades na execução do contrato não implica em co-responsabilidade do 
Contratante. 
 
7.4 - O PROMITENTE FORNECEDOR deve permitir e oferecer condições para a mais completa 
fiscalização do Contratante, fornecendo informações e propiciando o acesso à fiscalização do 
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fornecimento referente ao objeto contratado, bem como atendendo as observações e exigências 
apresentadas pela fiscalização. 
 
7.5 - Ordenar a imediata retirada de suas dependências, de empregados do PROMITENTE 
FORNECEDOR, cuja permanência seja inconveniente, ou que venha embaraçar ou dificultar a ação 
fiscalizadora, correndo por sua exclusiva conta quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e 
previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato imponha.  
 
7.6 - Recusar os equipamentos que não tenham sido entregues de acordo com as condições 
especificadas neste Termo. 
 
CLÁUSULA OITAVA – CONTRATO 
 
8.1 - Para cada fornecimento será assinado um contrato entre o PROMITENTE FORNECEDOR e o 
titular da unidade compradora. 
 
8.1.1 - O Contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis, nas formas previstas no 
art. 62 da Lei nº 8.666/93. 
 
8.2 - O PROMITENTE FORNECEDOR poderá ser convocado para assinatura do contrato no prazo de 
5 (cinco) dias úteis, a contar do envio da convocação via Diário Oficial do município ou e-mail. 
 
8.3 - O não atendimento do prazo previsto no subitem anterior ou a recusa em assinar o contrato 
implicará na aplicação das sanções previstas neste edital. 
 
CLÁUSULA NONA – FORMA DE FORNECIMENTO, ENTREGA E RECEBIMENTO DOS 
EQUIPAMENTOS 
 
9.1 - A entrega dos equipamentos deverá ser efetuada no local indicado no item 5.12 deste 
instrumento, em até 30 (trinta) dias corridos do recebimento do pedido, mediante confere ncia 
obrigato ria pelo setor te cnico da Prefeitura Municipal de Brumado, SESAU, SESOC E SEMEC. 
 
9.2 - A Nota Fiscal devera  conter a descriça o de cada equipamento a ser entregue. 
 
9.3 - Qualquer divergência entre os equipamentos entregues deverá ser solucionada em até 03 (três) 
dias úteis. 
 
9.4 – Todo equipamento deverá seguir criteriosamente os dados técnicos exigidos. 
 
9.5 - É expressamente vedado o fornecimento de material inferior ao especificado, sob pena de 
rescisão contratual e aplicação de sanções e penas previstas no contrato. 

 
9.6 - Os equipamentos ofertados deverão ser novos, de primeiro uso, não remanufaturado e em linha 
de produção dos fabricantes. 
 
9.7 - A Nota Fiscal de fornecimento devera  ser emitida em conformidade com a unidade de 
fornecimento indicada no Anexo II do Edital e da proposta do fornecedor. 
 
9.8 - Comunicar a  Contratante, no prazo ma ximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovaça o. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – REVISÃO DE PREÇOS 
 
10.1 - Os preços registrados poderão ser revisados nos termos do art. 17 do Decreto Municipal n.º 
5.088, de 31 de outubro de 2018. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
11.1 – Ao LICITANTE que incidir nas hipo teses abaixo relacionadas, sera o aplicadas as sanço es 
abaixo descritas, graduadas conforme a gravidade da infraça o, sem prejuí zo de sanço es civis e 
criminais, apo s o pre vio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contradito rio. 

 
11.1.1 - A empresa adjudicatária deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para a 
realização do objeto contratado, sujeitando-se às penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 
10.520/02 e nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
11.2 - Constitui ilí cito administrativo a pra tica dos seguintes atos pelo licitante: 
 

 a) impedir, frustrar ou fraudar o procedimento licitato rio, mediante ajuste, combinaça o ou 
qualquer outro expediente, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem;  

b) devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitato rio, ou proporcionar a 
terceiro o ensejo de devassa -lo;  

c) afastar licitante, por meio de viole ncia, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem 
de qualquer tipo;  

d) desistir de licitar, em raza o de vantagem oferecida;  
e) apresentar declaraça o ou qualquer outro documento falso, visando ao cadastramento, a  

atualizaça o cadastral ou a  participaça o no procedimento licitato rio;  
f) recusar-se, injustificadamente, apo s ser considerado adjudicata rio, em assinar o contrato, 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administraça o, exceto 
quanto aos licitantes convocados na contrataça o de instituiça o brasileira, que detenha inquestiona vel 
reputaça o e tico-profissional e na o tenha fins lucrativos, incumbida regimental ou estatutariamente 
da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, desde que presente a relaça o entre o 
objeto do contrato e a finalidade precí pua da instituiça o, inadmitindo o trespasse da execuça o do 
objeto contratual a terceiros, que na o aceitarem a contrataça o nas mesmas condiço es propostas pelo 
primeiro adjudicata rio, inclusive quanto ao prazo e preço;  

g) cometer fraude fiscal. 
 
11.3 - Constitui ilí cito administrativo a pra tica dos seguintes atos, pelo contratado: 
 

a) admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificaça o ou vantagem, inclusive 
prorrogaça o contratual, durante a execuça o do contrato celebrado com o Poder Pu blico, sem 
autorizaça o em lei, no ato convocato rio da licitaça o ou nos respectivos instrumentos contratuais; 

 b) haver concorrido, comprovadamente, para a consumaça o de ilegalidade, obtendo 
vantagem indevida ou se beneficiando, injustamente, das modificaço es ou prorrogaço es contratuais;  

c) ensejar a sua contrataça o pela Administraça o, no prazo de vige ncia da suspensa o do direito 
de licitar ou contratar com a Administraça o ou da declaraça o de inidoneidade;  

d) incorrer em inexecuça o de contrato; 
e) fraudar, em prejuí zo da Administraça o, os contratos celebrados: elevando arbitrariamente 

os preços; vendendo, como verdadeiro ou perfeito, bem falsificado ou deteriorado; entregando bem 
diverso do contratado; alterando substa ncia, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; 
tornando, injustificadamente, mais oneroso o contrato.  

f) frustrar, injustificadamente, licitaça o instaurada pela Administraça o;  
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g) cometer fraude fiscal. 
 
11.4 - Ao licitante/contratante que incidir nas hipo teses elencadas no item 11.2 e 11.3, 
respectivamente, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades: 

a) Advertência; 
b) Multa de 10% (dez por cento) em caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato; 
c) Multa de 20% (vinte por cento) por dia de atraso para o cumprimento;  
d) Multa de 50% (cinquenta por cento) pelo descumprimento do Contrato;  
e) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Municipal por prazo não superior a dois anos; 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base na alínea anterior. 
 
11.5 - Antes da aplicação de qualquer uma das outras penalidades, a Contratada será advertida, 
devendo apresentar defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
11.6 - A advertência quando seguida de justificativa aceita pela Administração não dará ensejo à 
aplicação de outra(s) penalidade(s). 
 
11.7 - A advertência quando não seguida de justificativa ou seguida de justificativa não aceita pela 
Administração, dará ensejo à aplicação de uma ou mais das penalidades previstas da letra “b” a letra 
“d” do item 11.4, inclusive, poderá acarretar na rescisão unilateral do contrato. 
 
11.8 - A multa prevista na letra “b” poderá ser aplicada acumulada com uma das penalidades 
previstas nas letras “c” e “d” todas do item 11.4. 
 
11.9 - Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a gravidade da 
infração, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato, 
sem prejuí zo de sanço es civis e criminais cabí veis. 
 
11.10 - A dosagem da pena e a dimensão do dano serão identificadas pela Prefeitura Municipal de 
Brumado, SESAU, SESOC E SEMEC. 
 
11.11 - As multas serão calculadas pelo valor total do Termo de Compromisso. 
 
11.12 - As multas não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada da 
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.  
 
11.13 - A Administração Pública se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à 
contratada o valor de qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das 
condições pactuadas.  
 
11.14 - Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de 
contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas alíneas “f” e “g” do item 
11.2 e nas alíneas “a”, “c”, “e” e “f” do item 11.3.  
 
11.15 - Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 
Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
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promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram 
nos ilícitos previstos nas alíneas “a” a “e” do item 11.2 e nas alíneas “b”, e “d” do item 11.3. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CANCELAMENTO 
 
12.1 - O Registro de Preços podera  ser cancelado pela Prefeitura Municipal de Brumado quando: 
 
a) o fornecedor descumprir as exige ncias do edital que deu origem ao Registro de Preços; 
 
b) o fornecedor se recusar a assinar o contrato decorrente do Registro de Preços ou na o retirar o 
instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administraça o 
Municipal; 
 
c) em qualquer das hipo teses de inexecuça o total ou parcial do contrato, decorrente do Termo de 
Compromisso de Fornecimento firmado; 
 
d) os preços registrados apresentarem variaço es superiores aos praticados no mercado e o 
fornecedor se recusar a adequa -los na forma prevista na cla usula 10 deste Termo; 
 
e) houver razo es de interesse pu blico, devidamente justificado. 
 
12.2 - O Registro de Preços podera  ser cancelado por iniciativa do fornecedor, quando, mediante 
solicitaça o por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exige ncias do Edital e seus 
Anexos que deram origem ao Registro de Preços. 
 
12.2.1 - A solicitaça o de que trata o item acima devera  ser formulada com antecede ncia mí nima de 
30 (trinta) dias, sendo assegurada defesa pre via sem prejuí zo de aplicaço es de sanço es previstas no 
Edital e na legislaça o vigente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO - Fica eleito o Foro da Comarca de Brumado-BA, Vara 
dos Feitos da Fazenda Pública Municipal, como o competente para dirimir questões decorrentes do 
cumprimento deste Termo de Compromisso de Fornecimento, renunciando as partes a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 
Brumado-BA, _____ de _______________ de _____. 
 
___________________________________________    ___________________________________ 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE XXXXX   FORNECEDOR/PROMITENTE  
     
 
TESTEMUNHAS: 
 
1. _____________________________     2. ______________________________ 
CPF/MF:       CPF/MF: 
RG:        RG: 
 


