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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 35-2022  
1. Regência Legal: 

Esta licitaça o obedecera , integralmente, as disposiço es de acordo com a Lei nº 10.520/02 e com a Lei nº 
8.666/93 com suas alterações posteriores, o Decreto Municipal nº 4.281/2006, de 07 de fevereiro de 
2006, Decreto Federal Nº 7.892/2013, o Decreto Municipal nº 5.088, de 31 de outubro de 2018, Lei 
Complementar nº 123/06, alterada pelas Leis Complementares nº 147/14 e nº 155/16, ale m de demais 
legislaço es pertinentes. Ademais, 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/Secretaria Municipal de Educaça o - SEMEC. 

3. Regime de Execução/Modalidade:  
Empreitada por Preço/ Pregão Presencial 
4. Tipo de Licitação: MENOR PREÇO. 
5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO: (     ) POR ITEM    (     )  POR LOTE    ( X ) GLOBAL.                         

6.  6. Objeto: 
6.1 - Constitui objeto da presente licitaça o o REGISTRO DE PREÇOS para atender despesa com 
aquisição de equipamentos e material de som, bem como serviço de instalação dos equipamentos, 
destinados às Escolas e Creches Municipais. 
 
6.1.1 – A aquisiça o dos equipamentos e material se justifica diante da necessidade de execuça o das 
atividades pedago gicas, com a finalidade de oferecer um ensino de qualidade aos alunos da Escola 
Municipal de Educaça o de Jovens e Adultos Anto nio Carlos Magalha es, Escolas Municipais em Tempo 
Integral Ame rico Zizico Nascimento, Armida Maria Azevedo, Ayrton Viana Silva, Centro Municipal de 
Educaça o Agamenon Santana, Clarice Morais, Clemente Gomes, Eny Novais Mafra, Leonel Rosendo da Silva, 
Manoel Fernandes dos Santos, Maria das Graças Assis Correia, Santa Rita de Ca ssia e Scheilla Barreto 
Spí nola Costa e Creches Municipais Alisson Patrik Saraiva de Jesus, Casulo Pequeno Polegar; Mariany 
Vito ria Pereira dos Santos, Irma os Ricardo Jose  e Daniel Carlos Machado de Souza, Cristiane Souza Caires, 
Natanael Ribeiro Teixeira e Jardim de Infa ncia. 
 
6.2 - A Ata de Registro de Preços oriunda deste Processo Licitato rio podera  ser utilizada por outros Ó rga os 
ou Entidades na o participantes, com a devida anue ncia do Ó rga o Gerenciador, respeitados os quantitativos 
de ate  cem por cento por Ó rga o, ou Ó rga o gerenciador e participantes em ate  o quí ntuplo do quantitativo 
inicial registrado, independentemente do nu mero de Ó rga os na o participantes que aderirem. 
 
6.3 - As especificaço es, exige ncias, condiço es, rotinas e outros detalhamentos do objeto ora licitado esta o 
presentes nos anexos do Edital: 
 
            a) Anexo I – Termo de Referência; 
            b) Anexo II – Formulário padronizado; 

 c) Anexo III – Modelo de Credenciamento; 
 d) Anexo IV – Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 

            e) Anexo V – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para Licitar; 
             f) Anexo VI – Modelo de Declaração de Cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição 
Federal; 

g) Anexo VII – Termo de Compromisso de Fornecimento; 
h) Anexo VIII – Modelo de Declaração de Enquadramento (Lei Complementar nº 123/06); 
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i) Anexo IX – Modelo de Declaraça o de Inexiste ncia de Ví nculo; 
            j) Anexo X - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta. 
           K) Anexo XI - Ata de Registro de Preços; 
7.  Local, data e horário do recebimento das propostas de preço, documentos relativos à 
habilitação e início da abertura dos envelopes:  
Local: Sede da Prefeitura Municipal de Brumado-BA, localizada na Praça Cel. Zeca Leite, n.º 415, Centro, 
Cep: 46.100-045, Brumado-BA.   
Data: 24 de novembro 2022.                         Hora: 14h:30min (quatorze horas e trinta minutos) 
8.  Dotações orçamentárias: 
AS DESPESAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ORA LICITADOS, CORRERÃO POR CONTA DAS DOTAÇÕES 

ORÇAMENTÁRIAS: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO BÁSICO E MANUTENÇÃO DO ENSINO 

INFANTIL (CRECHE E PRÉ-ESCOLA).  
 
9. CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO. 
 

9.1 - Somente poderão participar deste Pregão as empresas que atenderem a todas as 
exigências contidas neste Edital e seus anexos, além das disposições legais, independentemente de 
transcrição e que desenvolvam as atividades objeto desta licitação. 

 
9.2 - 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. 
 
9.3 - 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 estejam cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitação e/ou 

impedimento de contratar com a Administração Pública; 
b) Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão 

público; 
c) Em concordata (processos judiciais anteriores a  Lei nº 11.101/05), recuperaça o judicial ou 

extrajudicial, ou em processo de execuça o, fale ncia, sob concurso de credores, em dissoluça o ou 
liquidaça o; 

d) Enquadrados nas hipóteses previstas do art. 9º da Lei nº 8.666/93; 
e) Estejam reunidos em conso rcio e sejam controladas, coligadas ou subsidia ria entre si, 

qualquer que seja sua forma de constituiça o; 
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; 
 
9.4 – As ME e EPP podera o se beneficiar do tratamento diferenciado e favorecido em licitaço es 

previsto na LC 123/2006, desde que na o se enquadrem em qualquer das excluso es relacionadas no § 
4º do seu artigo 3º. 
  
              9.5 - As empresas enquadradas na situação de ME e EPP deverão apresentar a declaração 
constante do Anexo VIII deste edital. 
 

9.6 - Os documentos exigidos neste Certame poderão ser apresentados em original ou 
por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou por membro da 
Comissão Municipal de Licitação, Pregoeira ou da Equipe de Apoio, hipótese em que a 
autenticação deverá ocorrer até o último dia anterior à data da abertura dos envelopes. 
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10. CREDENCIAMENTO. 
 
10.1 - Para fins de credenciamento junto à Pregoeira, o proponente poderá enviar um 

representante munido de documento que o credencie à participação, respondendo o mesmo pela 
representada. 
 

10.2 - O credenciamento ocorrerá na mesma data e local mencionados no preâmbulo deste 
Edital, às 14h:30min (quatorze e trinta) horas. 
 

10.3 - O credenciamento é imprescindível para que o interessado possa realizar lances 
verbais e sucessivos, bem como para que possa manifestar interesse recursal. 

 
10.4 – Para a efetivação do credenciamento, o representante do proponente exibirá à 

Pregoeira a credencial (conforme Anexo III) que o autoriza a participar deste Pregão e a responder 
pelo proponente, inclusive para ofertar lances verbais de preços, firmar declarações, desistir ou 
apresentar recurso, assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes ao presente certame, 
em nome do proponente.  A credencial apresentada deverá necessariamente ter firma 
reconhecida do representante legal que a outorga. Ou mediante a apresentação de procuração 
por instrumento público ou particular com firma reconhecida. 

 
10.5 – A credencial deverá vir acompanhada de cópias autenticadas do documento de 

Identificação do outorgante, outorgado e do ato constitutivo; estatuto ou contrato social e 
alterações, ou ainda alteração consolidada do contrato, quando for o caso, e, no caso das sociedades 
por ações, além dos documentos aqui exigidos, o documento de eleição e posse dos administradores, 
a fim de comprovar se o outorgante do instrumento procuratório possui os devidos poderes da 
outorga. 
 

10.6 - Sendo a participante representada pelo próprio sócio ou proprietário, com poderes 
para representar a empresa, não será necessária a apresentação da credencial, bastando apresentar 
cópias autenticadas do documento de identificação do representante e do ato constitutivo; estatuto 
ou contrato social e alterações, ou ainda alteração consolidada do contrato, e, no caso das sociedades 
por ações, além dos documentos aqui exigidos, o documento de eleição e posse dos administradores. 

 
11 - DATA, LOCAL E HORA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES. 

 
11.1 - No dia, hora, e no local mencionados no preâmbulo deste Edital, os licitantes 

entregarão os envelopes (PROPOSTA e HABILITAÇÃO) referentes a este Pregão. 
 

11.2 - Em nenhuma hipótese serão recebidos quaisquer dos envelopes fora do prazo 
estabelecido neste Edital. 
 

11.3 - Os envelopes (PROPOSTA e HABILITAÇÃO) serão entregues separadamente, 
devendo estar lacrados, rubricados, contendo na parte externa, além da Razão Social completa do 
proponente (CNPJ/MF) os seguintes dizeres: 

 
 
Prefeitura Municipal de Brumado - BA 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 35-2022 
Envelope nº 001 - PROPOSTA DE PREÇOS 
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Prefeitura Municipal de Brumado - BA 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 35-2022 
Envelope nº 002 - HABILITAÇÃO 
 
11.4 - O Envelope nº 001 - PROPOSTA - deverá conter as informações/documentos exigidos 

no item 13 deste Edital; o Envelope nº 002 - HABILITAÇÃO - deverá conter os 
documentos/informações exigidos no item 14 deste Edital. 
 

11.5 - Além dos envelopes referidos acima, cabe aos licitantes apresentarem, ainda: 
 

11.5.1 - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, em 
papel timbrado da empresa, cujo modelo consta do ANEXO IV deste Edital; e 

11.5.2 - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, se 
for o caso, visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar n° 123/06, em 
papel timbrado da empresa, que deverá ser feita de acordo com o ANEXO VIII deste Edital. 
 
11.6 – As Declarações referidas acima deverão ser apresentadas fora dos envelopes da 

proposta de preços e dos documentos de habilitação. 
 
11.7 – Na hipótese de os licitantes não apresentarem, no momento da entrega dos envelopes, 

a Declaração de caráter obrigatório prevista no item 11.5.1, a Pregoeira disponibilizará a estes um 
modelo de declaração que poderá ser preenchido e assinado pelo representante credenciado. 
 

11.8 - A declaraça o falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitaça o, Anexo IV, 
sujeitara  o licitante a s sanço es previstas no art. 13 do Decreto nº 3.893/2004. 
 
12 - ABERTURA DOS ENVELOPES. 
 

12.1 - Na data, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital será aberta a sessão pela 
Pregoeira, sendo que nessa oportunidade os licitantes deverão apresentar declaração dando ciência 
de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (ANEXO IV) e, se for o caso, a Declaração 
de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ANEXO VIII). 

 
12.2 - Em cumprimento ao disposto no art. 4º, VII, da Lei nº 10.520/02, as declarações 

deverão ser entregues separadamente dos envelopes nº 001 - PROPOSTA e nº 002 - 
HABILITAÇÃO. 
 
13 - CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 001 - PROPOSTA DE PREÇOS 
  

13.1 A proposta de preços devera  ser apresentada na forma do Anexo II deste Edital, redigida 
em papel timbrado da licitante, por meio meca nico ou informatizado, de forma clara e inequí voca, 
sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita observa ncia a s especificaço es contidas neste edital, 
assinada a u ltima folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou representante legal da licitante, 
devidamente identificado, nela constando, obrigatoriamente: 
 

a) Referência ao número deste PREGÃO; 
b) A razão social da proponente, CNPJ/MF, endereço completo, CEP, telefone e endereço 

eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato; 
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c) A descrição detalhada do objeto do PREGÃO; a descrição referida deve ser firme e precisa, 
sem alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um 
resultado; 

d) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data 
de sua apresentação; 

e) Preço unitário do item em algarismo e o valor total em algarismo e por extenso, em até 
duas casas decimais, expresso em moeda corrente nacional, fixo e irreajustável, apurado à data da 
apresentação da proposta; em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão 
considerados os primeiros; 

f) Declaração do proponente, na própria proposta, de que estão inclusos todos os custos com 
a entrega do objeto da licitação, 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. 

g) Informar a marca dos materiais. 
 
13.2 - A Proposta de Preços deverá ser apresentada em anexo à Declaração de Elaboração 

Independente de Proposta, conforme modelo constante do ANEXO X deste Edital. 
 
13.3 – A proposta de preços deverá ser preenchida em conformidade com o Modelo de 

Proposta, constante do ANEXO II, observado o quanto previsto no item 13.1 deste tópico. 
 
13.4 - Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de 

pagamento na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que 
assim o fizer. 

 
13.5 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital. 
 
13.6 - A apresentaça o de proposta pressupo e o pleno conhecimento, atendimento e aceitaça o, 

por parte da licitante, das exige ncias e condiço es estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 

14 – CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 002 – HABILITAÇÃO 
 
Ó Envelope Nº 002 – Habilitaça o - devera  conter os seguintes documentos relativos a:  
 

14.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 

a) Cópia do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedade comercial, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição dos seus administradores, ou Registro Comercial no caso de empresa 
individual; 

b) Cópia 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; 

c) Cópia da Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova 
de diretoria em exercício; 

d) Cópia do Documento de Identificação do Sócio Administrador. 
 
Obs.: Ós documentos relativos a  habilitaça o devera o ser apresentados por qualquer processo de 
co pia autenticada, por tabelia o de notas ou por membro da Comissão Municipal de Licitação, 
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Pregoeira ou da Equipe de Apoio, hipótese em que a autenticação deverá ocorrer até o último dia 
anterior à data da abertura dos envelopes, conforme o item 9.6 deste edital. 

 
14.2 - HABILITAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA: 
 
a) Cópia do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis 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 entrega dos envelopes contendo os Documentos e a Proposta 
Comercial das licitantes. Entende-se por "na forma da lei", o seguinte: 

b1) 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); 

b2) Quando outra forma societária, independentemente 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; 

b3) 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; 

b4) 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) Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor 

Judicial da localidade da sede da empresa, com prazo de expediça o na o superior a 90 (noventa) dias; 
 

Obs.: Ós documentos relativos a  habilitaça o devera o ser apresentados por qualquer processo de 
co pia autenticada, por tabelia o de notas ou por membro da Comissão Municipal de Licitação, 
Pregoeira ou da Equipe de Apoio, hipótese em que a autenticação deverá ocorrer até o último dia 
anterior à data da abertura dos envelopes, conforme o item 9.6 deste edital. 

 
14.3 - HABILITAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

(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; 
 



 

    PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO 
                                                                                                                                                                                                                                                             ESTADO DA BAHIA 
                    CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33 
                            Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 – Centro 
                            CEP: 46100-045 – Brumado-BA 
  

 

 

7/47 
 

 

e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - (FGTS), mediante 
a apresentaça o de Certificado de Regularidade de Situaça o/CRF 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; 
 
             14.3.1- A Pregoeira, durante a análise do envelope de Habilitação, poderá avaliar nos sites dos 
órgãos oficiais (Receita Federal, PGFN, Caixa Econômica Federal, Previdência Social, Secretarias da 
Fazenda Estadual) emissores das certidões negativas apresentadas. 
 
            14.3.2 - 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° 123/06.  

 
14.3.2.1 - 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). 

 
14.3.2.2 – 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, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação (art. 43, § 2º, da LC n° 123/2006). 

 
14.3.3 - 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. 
  

14.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 

a) Atestado 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 objeto da 
mesma natureza, com qualidade e pontualidade; devera  ser acompanhado de co pia do contrato e 
co pia das notas fiscais correlatas compatí veis com o atestado apresentado em datas e nu meros.  

 
             14.4.1 - Os documentos não poderão apresentar emendas, rasuras ou ressalvas. A habilitação 
do licitante vencedor será verificada após a análise e julgamento das Propostas de Preços. 

 
            14.4.2 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição 
aos requeridos neste Edital e seus Anexos. 
 
           14.4.3 - A apresentação de Declaração falsa, relativa ao cumprimento dos requisitos de 
habilitação, sujeitará o licitante às sanções previstas no art. 13 do Decreto nº 3.893/2004. 

 

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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14.5 - DEMAIS DOCUMENTOS: 
 
a) Alvará de Licença para Funcionamento que esteja em plena vigência na data de abertura 

dos envelopes; 
               

b)Devera  apresentar “FOLDERS”, ENCARTES, FOLHETOS TÉCNICOS ou CATÁLOGOS, 
MATERIAL ILUSTRATIVO em portugue s, relativos a todos os itens, 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 aparelho, para ser avaliada a compatibilidade dos mesmos de acordo 
com o descritivo do edital.  
                          b.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. 
 

c) Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para Licitar, em papel timbrado da 
empresa, conforme Anexo V deste Edital; 

 
d) 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 VI deste Edital; 

 
e) Declaração de Inexistência de Vínculo, em papel timbrado da empresa, assinada pelo, 

conforme modelo disposto no Anexo IX deste Instrumento Convocato rio. 
 
14.6 – Os documentos, preferencialmente, deverão ser numerados e apresentados na 

mesma ordem disposta no edital. 
 
14.7 – Caso a empresa licitante seja isenta de algum documento exigido no presente edital, 

deve a mesma fazer prova à exigência, dentro do envelope, através de declaração do órgão expedidor 
do aludido documento. 

 
15 - PROCEDIMENTO DA SESSÃO E JULGAMENTO. 
 

15.1 – No horário e local indicado no preâmbulo deste edital, será aberta a sessão pública de 
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do 
certame. 

15.1.1 – Os documentos de credenciamento farão parte do presente processo de 
licitação e deverão ser entregues separadamente dos envelopes da Proposta e dos 
Documentos de Habilitação, sob pena de inabilitação.  
 
15.2 – Concluída a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar à pregoeira a 

Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação previstas neste edital 
(ANEXO IV) e, se for o caso, a Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ANEXO 
VIII) e após esta fase, os envelopes 001 - Proposta de Preços e o Envelope 002 - Habilitação, não 
sendo mais aceitas novas propostas. 

 
15.3 – Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos Envelopes PROPOSTA e 

HABILITAÇÃO, com a respectiva documentação, não cabe desistência da proposta. 
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15.4 - A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação será 

realizada sempre em ato público, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos licitantes e 
pela pregoeira. 

 
15.5 - A pregoeira procederá à abertura dos Envelopes 001 - PROPOSTA, conferirá e 

examinará as propostas nele contidas, bem como a regularidade das mesmas. 
 
15.6 – A pregoeira, após o exame e conferência das propostas, classificará a de MENOR 

PREÇO GLOBAL e aquelas que tenham apresentado valores sucessivos e superiores em até 10% (dez 
por cento) relativamente à de menor preço. 

 
15.7 – Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas 

condições definidas no item anterior, a pregoeira classificará as propostas subsequentes de menor 
preço, até o máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que 
sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 

 
15.8 – No caso de empate entre duas ou mais propostas, a pregoeira selecionará todas as 

propostas em condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais. 
 
15.9 – Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do edital e 

estando o seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo a 
pregoeira negociar, visando obter o melhor preço. 

 
15.10 - Serão desclassificadas as propostas que: 
 
15.10.1 - Conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor. 
 
15.10.2 - Estiverem incompletas, isto é, não contenham informações suficientes que 

permitam a perfeita identificação do objeto licitado. 
 
15.10.3 - Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o 

presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão da Pregoeira. 
 
15.11 – Quando todas as propostas forem desclassificadas, a pregoeira poderá suspender a 

sessão do pregão e estabelecer uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para o 
recebimento de novas propostas. 

 
15.12 – Uma vez classificada as propostas, a Pregoeira convidará individualmente os 

licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da 
proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor. 

 
15.13 – Os valores dos lances deverão ser decrescentes e distintos, com valor mínimo 

equivalente a 1,0 % (um por cento) da proposta de menor valor. 
 
15.14 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pela Pregoeira, 

implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço 
apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
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15.15 – A Pregoeira, durante a sessão, poderá estipular normas, procedimentos, prazos e 
demais condições que julgar necessárias a fim de pôr ordem ao certame. 

 
15.16 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente 

desistente às penalidades previstas em lei e neste edital. Dos lances ofertados não caberá retratação. 
 
15.17 – Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada 

a etapa competitiva e ordenada as ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL. 
 
15.18 – Em caso de empate, real ou ficto, será assegurada, nos termos dos arts. 44 e 45 da 

Lei complementar nº 123/06, a preferência de contratação para as Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido, nos termos que se 
seguem:  

 
15.18.1 – Entendem-se por empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) superiores à proposta 
mais bem classificada, e empate real as que sejam iguais.  

 
15.18.2 – Em qualquer das hipóteses de empate, a microempresa ou empresa de pequeno 

porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela de menor valor, 
exequível, considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 
licitado.  

 
15.18.3 – Nesta hipótese, o direito a ofertar proposta de preço inferior deverá ocorrer no 

prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.  
 
15.18.4 – 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.  

 
15.18.5 – No caso de as microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem preços 

iguais, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta.  

 
15.18.6 – O disposto neste item 15.17 somente se aplica quando a melhor oferta inicial não 

tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 

15.19 – Ocorrendo empate de propostas formuladas por licitantes que não detenham a 
condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte, será procedido, sucessivamente, o 
sorteio. 

 
15.20 – Sendo aceitável a proposta, será aberto o Envelope nº 002 – HABILITAÇÃO - e 

verificado o atendimento às exigências habilitatórias previstas neste edital. 
 
15.21 – Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, 

a pregoeira examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de 
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classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo 
licitante declarado vencedor. 
 

15.22 – Constatado o atendimento às exigências fixadas neste edital (PROPOSTA e 
HABILITAÇÃO), a(s) licitante(s) será(ão) declarada(s) vencedora(s), sendo-lhe(s) adjudicado o 
objeto do certame, caso não ocorra a manifestação de recurso. 

 
15.23 – A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas 

e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido da Lei Complementar 
nº 123/06 não implica a inabilitação automática da licitante, em face do disposto no art. 42 deste 
diploma, devendo ser realizada a habilitação com ressalva de existência de restrição fiscal e 
diferindo-se a comprovação da regularidade na forma deste edital.  

 
15.24 – Estando classificadas e habilitadas microempresas ou empresas de pequeno porte, 

beneficiárias do regime diferenciado da Lei Complementar nº 123/06, cuja habilitação foi procedida 
com a ressalva de existência de restrição 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). 

 
15.25 – Não restando comprovada a satisfação da regularidade fiscal, a licitante será 

declarada inabilitada, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente. 
 
15.26 – O proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas, 

sendo motivo de desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos 
falsos. A desclassificação ou inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, se porventura a Pregoeira 
vier a tomar conhecimento de fatos que contrariem as disposições contidas neste edital ou que 
desabonem a idoneidade do proponente. 

 
15.27 – A Pregoeira ou a autoridade superior poderá solicitar esclarecimentos e promover 

diligências, em qualquer momento e sempre que julgar necessário, fixando prazo para atendimento, 
destinados a elucidar ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar originariamente em qualquer dos envelopes. 

 
16 – DA IMPUGNAÇÃO. 
 

16.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório de Pregão, 
protocolando o ato tempestivamente no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Brumado, à Praça 
Cel. Zeca Leite, nº 415, Centro, CEP: 46.100-045, Brumado-BA e encaminhado à Pregoeira. 

 
16.2 - Caberá à Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
16.3 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 

realização do certame. 
 
16.4 - Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal. 
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17 - DOS RECURSOS. 
 

17.1 – Dos atos relacionados a este procedimento licitatório cabem os recursos previstos na 
Lei nº 10.520/02 e na Lei 8.666/93 e suas alterações, sendo a autoridade superior para o recurso o 
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, por intermédio da Pregoeira, que poderá reconsiderar a sua decisão ou 
fazê-lo subir, devidamente informados, devendo, neste caso, tal ser decisão proferida no prazo de 5 
(cinco) dias, contados a partir do recebimento, sob pena de responsabilidade. O referido recurso 
deverá ser encaminhado à Equipe de Apoio no endereço constante no preâmbulo deste Edital, no 
horário de 8:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas. 

 
17.2 – Ao final da sessão, o licitante que desejar recorrer contra decisões da Pregoeira poderá 

fazê-lo, manifestando sua intenção imediatamente após a fase competitiva, com registro da síntese 
de suas razões, sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias corridos. Os 
interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo do recorrente. 

 
17.3 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 

direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor. 
 
17.4 – Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos 

por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo 
proponente. 
 

17.5 – Não serão admitidos recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 
apresentadas pelo proponente as razões para interposição do recurso. 

 
17.6 – Os recursos contra decisões da pregoeira terão efeito suspensivo, de acordo com o 

Artigo 109, § 2º da Lei 8.666./93. 
 

17.7 – O acolhimento do recurso importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
18- HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. 
 

18.1 – A classificação das propostas, o julgamento do resultado apresentado pelo pregoeiro 
e a equipe de apoio serão submetidos à autoridade superior para deliberação quanto à sua 
homologação do objeto da licitação, sendo adjudicado pelo pregoeiro na sessão pública de licitação. 

 
18.2 – Caso não haja interesse recursal manifestado na sessão, o Pregoeiro é quem adjudicará 

o objeto, sendo que esta adjudicação não produzirá efeitos até a homologação pela autoridade 
superior. 

 
18.3 – A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à 

contratação. 
 

19 – VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS. 
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19.1 - Ó Registro de Preços tera  vige ncia 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 ao Municí pio. 

  
20 - LOCAL DE ENTREGA. 
 

20.1 – A entrega dos equipamentos e materiais devera  ser feita na Prefeitura Municipal de 
Brumado, situada na Praça Cel. Zeca Leite, nº 415, Centro.   

 
23.1 - A vigência do presente será de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do 

contrato, respeitadas as determinações do art. 57 da Lei nº 8.666/93 com suas alterações. 
  
23.2 - O PRAZO DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS/MATERIAL SERÁ DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS 

APÓS A SOLICITAÇÃO DO SETOR RESPONSÁVEL.  
 

21 - TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO E DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
21.1 - Apo s a homologaça o do resultado da licitaça o e adjudicaça o do objeto pela autoridade 

competente, sera  efetuado o registro dos preços mediante Termo de Compromisso de Fornecimento 
e Ata de Registro de Preços, a serem firmados entre a licitante vencedora e a Entidade Participante. 
 

21.2 - A Ata de Registro de Preços destina-se a subsidiar o acompanhamento dos preços. 
 
21.3 - A licitante vencedora sera  convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias u teis, contados 

da data de recebimento da convocaça o, assinar o Termo de Compromisso de Fornecimento e a Ata de 
Registro de Preços. 
 

21.4 - E  facultado a  Administraça o, havendo recusa da licitante vencedora em atender a 
convocaça o no prazo mencionado acima, convocar o 2º colocado e assim sucessivamente, na ordem 
de classificaça o pelo menor preço, para assinar o Termo de Compromisso nas mesmas condiço es do 
1º colocado ou revogar a licitaça o. Contudo, antes de tal convocaça o, devera o ser examinados os seus 
documentos habilitato rios que devera o atender a s exige ncias editalí cias. 
 

21.5 - 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. 
 

21.6 - Ó 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 do Ó rga o 
Gerenciador. 
 
22 - INSTRUMENTO CONTRATUAL. 
 

22.1 - 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. 

22.1.1 - Ó contrato podera  ser substituí do por outros instrumentos ha beis, nas formas 
previstas no art. 62 da Lei 8.666/93. 
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22.2 - A adjudicata ria sera  convocada para assinatura do contrato no prazo de 5 (cinco) dias 
u teis, a contar do envio da convocaça o, via Dia rio Óficial do Municí pio ou e-mail. 
 

22.3 - Ó na o atendimento do prazo previsto no subitem anterior 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. 
 
23 - ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS. 
 

23.1 - A vigência do presente será de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do 
contrato, respeitadas as determinações do art. 57 da Lei nº 8.666/93 com suas alterações. 

 
23.2 - O PRAZO DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS/MATERIAL SERÁ DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS 

APÓS A SOLICITAÇÃO DO SETOR RESPONSÁVEL.  
 
23.2.1 - Ó fornecimento dos produtos sera  efetuado mediante Nota de Empenho, e devera o 

ser entregues em outro local de convenie ncia da Secretaria Municipal de Educaça o, observando-se os 
prazos e quantidades. 

 
 23.2 - A Nota Fiscal devera  conter a descriça o de cada equipamento/material, a serem 

entregues. 
 

 23.3 - Qualquer divergência entre os materiais/equipamentos entregues deverá ser 
solucionada em até 03 (três) dias.  

 
 23.4 - A Nota Fiscal de fornecimento devera  ser emitida em conformidade com as unidades 

de fornecimento indicadas no Anexo I do Edital. 
 
24 - PAGAMENTO. 
 

24.1 - A Secretaria Municipal de Educaça o efetuará o pagamento à licitante em até 30 (trinta) 
dias corridos, contados da efetiva entrega da fatura contendo a descrição detalhada dos materiais, 
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. 

 
24.2 - A Nota Fiscal deverá ser apresentada após a expedição do Termo de Recebimento dos 

materiais. 
 
24.3 - 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. 

 
24.4 - A Secretaria Municipal de Educaça o 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. 

 
24.5 - O pagamento poderá ser efetivado mediante depósito em conta corrente, em qualquer 

agência da rede bancária indicada pela Contratada. 
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24.6 - 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. 
 
24.7 - É vedada a antecipação de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condições 

estabelecidas neste Edital. 
 
24.8 - Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento 
contratual. 

 
24.9 - 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. 

 
25 - REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS. 
 

25.1 - Os preços registrados poderão ser revisados nos termos do art. 17 do Decreto 
Municipal n.º 5.088, de 31 de outubro de 2018. 

 
26 - CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS. 
 

26.1 - Ó Registro de Preços podera  ser cancelado pelo Ó rga o Gerenciador 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 25 deste edital; 
 
e) houver razo es de interesse pu blico, devidamente justificado. 

 
26.2 - Ó 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. 
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26.2.1 - 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. 

 
27 - PENALIDADES ADMINISTRATIVAS. 

 
27.1 - O registro de preço do fornecedor ou do prestador de serviços poderá ser cancelado, 

sem prejuízo das sanções previstas no item 27.4, garantida prévia e ampla defesa, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, quando: 

a) não forem cumpridas as exigências contidas no Edital ou na Ata de Registro de Preços;  
b) injustificadamente, o fornecedor ou prestador de serviço deixar de firmar o contrato 

decorrente do Registro de Preços;  
c) o fornecedor ou prestador de serviço der causa à rescisão administrativa de contrato, 

decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos elencados nos incisos de III a XII do art. 167 
da Lei nº 9.433/05. 
 

27.2 - 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. 
 

27.3 - 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 
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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. 
 
27.4 - Ao licitante/contratante que incidir nas hipo teses elencadas no item 27.2 e 27.3, 

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 será de 10% em caso de o adjudicatário recusar-se a subscrever ata de registro de 

preços; 
d) Multa de 20% (vinte por cento) por dia de atraso para o cumprimento;  
e) Multa de 40% (quarenta por cento) pelo descumprimento do Contrato;  
f) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Municipal por prazo não superior a dois anos; 
g) 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. 

 
27.5 - Antes da aplicação de qualquer uma das outras penalidades, a Contratada será 

advertida, devendo apresentar defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
27.6 - A advertência quando seguida de justificativa aceita pela Administração não dará 

ensejo à aplicação de outra(s) penalidade(s). 
 

27.7 - 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 “e” do item 27.4, inclusive, poderá acarretar na rescisão unilateral do contrato. 

 
27.8 - As multas previstas nas letras “b” e “c” poderão ser aplicadas em conjunto e poderão 

ser acumuladas com uma das penalidades previstas nas letras “d” e “e” todas do item 27.4. 
 
27.9 - 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. 

 
27.10 - A dosagem da pena e a dimensão do dano serão identificadas pela Entidade 

Participante. 
 
27.11 - As multas serão calculadas pelo valor total do Contrato. 
 
27.12 - As multas não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a 

contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.  
 
27.13 - 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.  



 

    PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO 
                                                                                                                                                                                                                                                             ESTADO DA BAHIA 
                    CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33 
                            Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 – Centro 
                            CEP: 46100-045 – Brumado-BA 
  

 

 

18/47 
 

 

 
27.14 - 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 27.2 e nas alíneas “a”, “d”, “f” e “g” do item 27.3.  

 
27.15 - 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 27.2 e nas alíneas “b”, “c” e “e” do item 27.3. 

 
28. DA RESCISÃO CONTRATUAL, SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DO REGISTRO. 
  

28.1 - A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as 
consequências contratuais e as previstas na Lei Federal nº 9.666/93.  

 
28.2 - A rescisão contratual será regida pelo que é estabelecido na Seção V da Lei Federal nº 

9.666/93. 
 
28.3 – O registro poderá ser cancelado por inidoneidade superveniente ou comportamento 

irregular do beneficiário, ou, ainda, no caso de substancial alteração das condições do mercado.  
 
28.4 - Os preços registrados poderão ser suspensos temporariamente ou cancelados pela 

Administração, nas seguintes hipóteses:  
a) quando se tornarem superiores aos preços unitários máximos definidos;  
b) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas. 
 
28.5 - A comunicação do cancelamento do preço registrado do fornecedor ou prestador de 

serviços nas hipóteses previstas neste item será feita por escrito, juntando-se o comprovante nos 
autos que deram origem ao Registro de Preços.  

28.6 - Na hipótese prevista na “alínea “a” do item 28.4, antes da suspensão ou cancelamento, 
a Administração poderá proceder à negociação com o fornecedor ou prestador de serviços, visando 
à revisão para a redução do preço registrado a fim de compatibilizá-lo com os preços unitários 
máximos definidos.  

 
28.7 - No caso de ser ignorado ou incerto o endereço do fornecedor ou prestador de serviço, 

a comunicação será feita mediante publicação no Diário eletrônico, site do Banco do Brasil e do TCM, 
considerando cancelado o preço registrado a partir da data da publicação.  

 
28.8 - O fornecedor ou o prestador de serviços 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.  

 
28.9 - 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. 
 
29 - DISPOSIÇÕES GERAIS. 
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 29.1 - Este Edital será regido pelas regras e princípios publicistas, pela Lei nº 10.520/02 e 
pela Lei nº 8.666/93 com suas alterações, independente da transcrição das normas vigentes, o 
Decreto Municipal nº 4.281/2006, de 07 de fevereiro de 2006, o Decreto Municipal nº 5.088, de 31 
de outubro de 2018, Lei Complementar nº 123/06, alterada pelas Leis Complementares nº 147/14 e 
nº 155/16, ale m de demais legislaço es pertinentes. 

 
29.2 – A contratação da empresa vencedora obedecerá às condições constantes no Termo de 

Compromisso de Fornecimento.  
 
29.3 – O objeto desta licitação não poderá sofrer solução de continuidade durante todo o 

prazo de sua vigência. 
 
29.4 – Ao participar da licitaça o, a licitante declara sob as penalidades da Lei, da inexiste ncia 

de qualquer ví nculo de natureza te cnica, comercial, econo mica, financeira ou trabalhista, entre si e 
os responsa veis pela licitaça o, quer direta ou indiretamente. 

 
29.5 - A apresentaça o de proposta pressupo e o pleno conhecimento, atendimento e aceitaça o, 

por parte da proponente, das exige ncias e condiço es estabelecidas neste edital e seus Anexos. 
29.6 – A presente licitaça o na o importa necessariamente em contrataça o, podendo o 

Municí pio revoga -la, no todo ou em parte, por razo es de interesse pu blico derivadas de fato 
superveniente comprovado, ou anula -lo por ilegalidade de ofí cio ou por provocaça o mediante ato 
escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitaça o. 

 
29.7 - A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informaço es nele 

contidas implicara  a imediata desclassificaça o do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha 
sido o vencedor, a rescisa o do Termo de Compromisso de Fornecimento, sem prejuí zo de demais 
sanço es cabí veis. 

 
29.8 - Ó Edital e seus anexos encontram-se a  disposiça o no endereço eletro nico 

https://sai.io.org.br/ba/brumado/Site/Licitacoes ou poderá ser solicitado em formato word através 
do E-mail: semad_licitacao@brumado.ba.gov.br 

 
29.9 - Compete a cada licitante fazer um minucioso exame do Edital, e das condições nele 

estabelecidas. Todas as divergências, dúvidas ou erros porventura encontrados, para a devida 
correção ou esclarecimentos, poderão ser apresentadas por escrito, à Pregoeira, no mesmo local 
previsto no item 16.1 ou pelo telefone (77) 3441-8781. 

 
29.10 - A Pregoeira e/ou membro da equipe de apoio reserva-se o direito de efetuar 

diligências com a finalidade de verificação da autenticidade e veracidade dos documentos e das 
informações apresentadas nas propostas, vedada a inclusão posterior de informação ou de 
documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação. 

 
29.11 - A Pregoeira solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações 

complementares, se julgar necessário. 
 
29.12- Poderão ser convidados a colaborar com a Pregoeira, assessorando-a, quando 

necessário, profissionais de reconhecida competência técnica, não vinculados direta ou 
indiretamente a qualquer dos licitantes, bem como qualquer outro servidor da Prefeitura Municipal 
de Brumado-BA. 



 

    PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO 
                                                                                                                                                                                                                                                             ESTADO DA BAHIA 
                    CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33 
                            Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 – Centro 
                            CEP: 46100-045 – Brumado-BA 
  

 

 

20/47 
 

 

29.13 - A pregoeira resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurídico vigente. 
 
29.14 - A pregoeira pode a qualquer tempo negociar o preço com o licitante vencedor a fim 

de almejar proposta mais vantajosa para a Administração. 
 
29.15 - A pregoeira, no interesse público, poderá revelar omissões puramente formais, desde 

que não seja infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia. 
 
29.16 - Ao Prefeito Municipal compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por 

provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente 
diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado. 

 
29.16.1 – As 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. 

 
29.17 – No julgamento das propostas e na fase de habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros 

ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 
eficácia para fins de classificação e habilitação. 

 
29.18 - A nulidade do procedimento induz a do Termo de Compromisso de Fornecimento e 

do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93. 
 
29.19 - No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a 

ampla defesa. 
 
29.20 - Fazem parte do presente Edital, integrando-o de forma plena, independentemente de 

transcrição: 
 

            a) Anexo I – Termo de Refere ncia; 
            b) Anexo II – Formulário padronizado; 

 c) Anexo III – Modelo de Credenciamento; 
 d) Anexo IV – Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 

            e) Anexo V – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para Licitar; 
             f) Anexo VI – Modelo de Declaração de Cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII, da 
Constituição Federal; 

g) Anexo VII – Termo de Compromisso de Fornecimento; 
h) Anexo VIII – Modelo de Declaração de Enquadramento (Lei Complementar nº 123/06); 
i) Anexo IX – Modelo de Declaraça o de Inexiste ncia de Ví nculo; 

           j) Anexo X - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta. 
           k) Anexo XI - Ata de Registro de Preços 
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Brumado-BA, 10 de novembro de 2022.   
 
 
FRANCIELLE BARRETO NASCIMENTO 
Pregoeira  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este edital encontra-se 
examinado e aprovado pela 
Assessoria Jurí dica da 
Prefeitura Municipal de 
Brumado. Em 10/11/2022. 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 
 

       1.1. Este Termo de Refere ncia visa a aquisiça o de equipamentos e material de som, bem como 
serviço de instalaça o dos equipamentos, destinados a s Escolas e Creches Municipais. 

       2.   JUSTIFICATIVA  

       2.1. A aquisiça o dos equipamentos e material se justifica diante da necessidade de execuça o das 
atividades pedago gicas, com a finalidade de oferecer um ensino de qualidade aos alunos da Escola 
Municipal de Educaça o de Jovens e Adultos Anto nio Carlos Magalha es, Escolas Municipais em Tempo 
Integral Ame rico Zizico Nascimento, Armida Maria Azevedo, Ayrton Viana Silva, Centro Municipal de 
Educaça o Agamenon Santana, Clarice Morais, Clemente Gomes, Eny Novais Mafra, Leonel Rosendo da 
Silva, Manoel Fernandes dos Santos, Maria das Graças Assis Correia, Santa Rita de Ca ssia e Scheilla 
Barreto Spí nola Costa e Creches Municipais Alisson Patrik Saraiva de Jesus, Casulo Pequeno Polegar; 
Mariany Vito ria Pereira dos Santos, Irma os Ricardo Jose  e Daniel Carlos Machado de Souza, Cristiane 
Souza Caires, Natanael Ribeiro Teixeira e Jardim de Infa ncia. 

      3.   LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL  

3.1. A entrega e instalaça o dos equipamentos e materiais sera o feitas nas Escolas e Creches 
Municipais, ou outro local na sede do municí pio, previamente definido pelo Setor de Compras, por 
ocasia o do pedido. 

     4.   DATA DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

     4.1. A entrega e instalaça o dos equipamentos e materiais de som devera o ser feitas nas Escolas e 
Creches Municipais em ate  10 (dez) dias corridos do recebimento do pedido, mediante confere ncia 
obrigato ria pelo setor te cnico da Secretaria Municipal de Educaça o. 

     5.   PLANILHA DESCRITIVA 

   
ITEM 

 
         ESPECIFICAÇÃO 

  
  UND 

MANUTENÇÃO DAS 
AÇÕES DO ENSINO 

BÁSICO 

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 
(CRECHE E PRÉ-ESCOLA) 

    
TOTAL 

1 
AMPLIFICADOR 02 CH 200W 

RMS 
UND 16,0000 0,0000 16,0000 

2 
BATERIA RECARREGAVÉL, 9 

VOLTS 
UND 26,0000 14,0000 40,0000 

3 CABO DE AUDIO M 900,0000 0,0000 900,0000 
4 CABO PP 2X1.50MM M 900,0000 0,0000 900,0000 

5 CAIXA 6 POLEGADAS 50WRMS PAR 39,0000 0,0000 39,0000 

6 
CAIXA AMPLIFICADA 

MULTIUSO, POTÊNCIA 
180WATTS 

UND 6,0000 7,0000 13,0000 

7 
CARREGADOR DE 

PILHAS/BATERIAS 
UND 13,0000 7,0000 20,0000 

8 
MESA DE SOM 4 CANAIS COM 

EFEITO/USB 
UND 7,0000 0,0000 7,0000 

9 MICROFONE SEM FIO UHF UND 13,0000 7,0000 20,0000 
10 RACK SUPORTE SOM UND 7,0000 0,0000 7,0000 

11 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS 

EQUIPAMENTOS DE SOM. 
UND 7,0000 0,0000 7,0000 
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6. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA    

6.1. Caixa acústica: 

6.6.1. Pote ncia: 180 Watts RMS; 

6.1.2. Resposta de freque ncia: 30Hz-20KHz; 

6.1.3. Sensibilidade: 95dB; 

6.1.4. Impeda ncia: 4 Óhms; 

6.1.5. Amplificador Classe AB; 

6.1.6. Entrada de Microfone: XLR; 

6.1.7. Entrada de Linha: RCA, XLR, P10; 

6.1.8. Woofer de 10 polegadas; 

6.1.9. Saí da de linha: XLR; 

6.1.10.MP3 Player, Display LCD, Controle Remoto, Bluetooth, USB/SD; 

6.1.11. Dimenso es: 48,2cm x 39,5cm x 75cm; 

6.1.12. Tensa o: Bivolt seleciona vel; 

6.1.13. Itens inclusos na caixa: 

6.1.14. Caixa Ativa Injetada 

6.1.15. 1 Cabo AC 

6.1.16. 1 Manual do Usua rio 

6.1.17. 1 Controle Remoto 

6.2. Microfone sem fio: 

6.2.1. Cor preto; 

6.2.2. A udio 0-800MV; 

6.2.3. Voltagem 110V/60Hz, 220V/50Hz, bivolt; 

6.2.4. Sensibilidade: Faixa Dina mica: > 90dB Relaça o S/N: 85dB; 

6.2.5. Resposta em Freque ncia: Saí da 50Hz-17kHz; 

6.2.6. A reas de Serviços: = Faixa 50M; 
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6.2.7. Temperatura: -20 graus a – 60 graus;Transmissa o de alimentaça o: DC 9V THD: < 1 por cento; 

6.2.8. Faixa de Freque ncia: VHF180MHz-260MHz; 

6.2.9. Estabilidade de freque ncia: ± 5 Khz; 

6.3. Carregador de pilha/bateria 

6.3.1. Pino de tomada retra til; 

6.3.2. Bivolt Automa tico; 

6.3.3. Auto Stop: Desliga Automaticamente quando a carga estiver completa; 

6.3.4. Carrega 2 ou 4 pilhas recarrega veis aa/aaa simultaneamente; 

6.3.5. Carrega 1 ou 2 baterias recarrega veis 9V simultaneamente; 

6.3.6. Entrada:110-220V 50/60HZ 50 mA Saí da: DC 2.4V-400 mA (aa/aaa); 

6.3.7. Peso com Embalagem: 150g; 

6.3.8. A Luz (led) apaga quando termina de recarregar as pilhas e baterias 9v; 

6.3.9. Recarrega pilhas AA, AAA, e baterias 9V, Ni-MH e Ni-Cd; 

6.3.10. Recarrega veis. Possui a funça o Auto Stop (desliga automaticamente quando a carga esta  
completa), para as pilhas AA, AAA, e tambe m para a bateria 9V. Possui 4 canais de carga 
independentes, onde e  possí vel carregar apenas 1 pilha ou 1 bateria 9V. 

6.3.11. Conte m 4 LEDs indicando o processo de carga; 

6.3.12. Proteça o contra sobrecarga; 

6.3.13. Bivolt Automa tico; 

6.3.14. Plug articulado. 

6.4. Bateria Recarregável 

6.4.1. Voltagem: 9V; 

6.4.2. Capacidade: 280mAh; 

6.4.3. Material: Ni-Mh; 

6.4.4. Medidas: 47mm X 20mm X 15mm; 

6.4.5. 1Bateria Recarrega vel vale por pelo menos 500 pilhas comuns; 

6.4.6. 20 mah saí da - 10hs; 
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6.4.7. 50 mah saí da - 4hs. 

6.5. Mesa de Som 

6.5.1. Phantom Power +48V DC para todas as entradas XLR; 

6.5.2. 2 canais MÓNÓ com entradas XLR (MIC/balanceada) e P10 (LINE/na o balanceada); 

6.5.3 1 canal ESTE REÓ – Canais 3/4. Entrada L pode funcionar como MÓNÓ. Tambe m utilizado para 
transmitir o som do leitor do MP3; 

6.5.4. INSERT nos canais mono; 

6.5.5. GANHÓ em todos os canais; 

6.5.6. EQUALIZADÓR de 3 bandas: Agudo, me dio e grave; 

6.5.7.Vol. EFF – Volume de efeito; 

6.5.8.Vol. AUX – Volume da saí da auxiliar AUX (pre  fader); 

6.5.9.LED PEAK – Indica que o canal esta  clipando, esta  com o ní vel de entrada muito alto; 

6.5.10.PAN – Direciona o som do canal para o lado direito ou esquerdo do master; 

6.5.11. Bota o STEREÓ/USB – Desabilita as entradas P10 6/7 e habilita o som do MP3 para sair atrave s 
do canal 6/7; 

6.5.12. SAI DAS PRINCIPAIS L-R: Apenas em P10 (na o balanceada); 

6.5.13.RCA – TAPE (Entrada de a udio); 

6.5.14.RCA – REC (Saí da de a udio); 

6.5.15. Possui pre -escuta; 

6.5.16. Volume master com um u nico deslizante para os dois lados L e R; 

6.5.17. Volume EFF – Volume geral do efeito e da entrada RETURN; 

6.5.18. Volume AUX – Volume geral da saí da auxiliar AUX; 

6.5.19. Volume phones – Volume da saí da de fone de ouvido. Independente do MASTER; 

6.5.20.AUX – saí da auxiliar PRE  FADER – Pode ser utilizada como via de monitoramento pre  fader. 

6.5.21. Permite enviar o som do MP3 para os monitores, mais detalhes abaixo; 

6.5.22. FX SEND – saí da auxiliar PÓ S FADER – Pode ser utilizada como via de monitoramento po s 
fader. Permite enviar o som do MP3 para os monitores; 
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6.5.23. LEITÓR DE MP3 (Boto es avançar, voltar, play/pause). LED indica PAUSA e REPRÓDUÇA Ó da 
mu sica; 

6.5.24. Apenas efeito de Delay; 

6.5.25. Qualidade de 16 bits; 

6.5.26. REPEAT – Adiciona repetiço es ao eco; 

6.5.27. DELAY – Altera a dista ncia entre um eco e outro; 

6.5.28. EFF – Volume geral do efeito. 

6.6. Amplificador 

6.6.1. Esta gio de amplificaça o em classe AB; 

6.6.2. Montagem em padra o internacional 19 polegadas; 

6.6.3. Construça o meca nica em chapa de aço com 2U; 

6.6.4. Acabamento do chassi em pintura epo xi eletrosta tica de alta resiste ncia a impactos e 
intempe ries; 

6.6.5. Alto fator de amortecimento (damping), otimizando o controle de deslocamento dos alto-
falantes em baixas freque ncias; 

6.6.6. Fonte de alimentaça o dimensionada para um melhor aproveitamento de energia; 

6.6.7. Leds indicadores dos estados de Active, Signal e Clipe, permitindo ao usua rio monitorar o 
estado de operaça o do amplificador; 

6.6.8. Proteça o contra curto-circuito na saí da do amplificador; 

6.6.9. Ventilaça o forçada com micro ventilador de alto rendimento; 

6.6.10. Entrada de sinal com dois jacks 1/4 polegadas TS por canal; 

6.6.11. Saí da de pote ncia com dois bornes (vermelho e preto) por canal; 

6.6.12. Cabo de energia com tre s pinos, sendo o terceiro pino o aterramento; 

6.6.13. Chave seletora de voltagem e fusí vel de proteça o. 

6.6.14. Dados de Entrada 

6.6.15. Conectores de entrada: 2x jack 1/4 polegadas TS (por canal); 

6.6.16. Impeda ncia de entrada: > 30k Óhms desbalanceada; 

6.6.17. Sensibilidade: +4dBu (fixa, dois canais operando, carga de 4 Óhms, rede ele trica de 127Vac); 
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6.6.18. Controle de volume: -90 a 0dB (analo gico). 

6.6.19. Pote ncia de saí da (pote ncia RMS medida com THD+N de 1 por cento, rede ele trica corrigida 
para 127Vac, entrada senoidal de 1kHz, filtro 22Hz a 22kHz, dois canais operando); 

6.6.20. 4 Óhms: 2x100W; 
 

6.6.21. 8 Óhms: 2x75W; 

6.6.22. Resposta de freque ncia: ±0,3dB (20Hz) / ±0,02dB (20kHz). Medida com pote ncia ma xima de 
-3dB, carga de 8 Óhms e rede ele trica de 127Vac; 

6.6.23. Distorça o harmo nica THD+N por cento: < 0,09 por cento - Medida com pote ncia ma xima -3dB, 
1kHz, carga de 4 Óhms, filtro 22Hz - 22kHz e rede ele trica de 127Vac; 

6.6.24. Relaça o sinal/ruí do: > 80dB - Medida com pote ncia ma xima, 1kHz, carga de 4 Óhms, filtro 
22Hz - 22kHz e rede ele trica de 127Vac; 

6.6.25. Crosstalk: >70dB - Medida com pote ncia ma xima -3dB, 1kHz, carga de 4 Óhms, filtro 22Hz - 
22kHz, rede ele trica de 127Vac, canal A para canal B; 

6.6.26. Damping: >300. 

6.6.27. Plugue: Padra o Nema (15A-250vac); 

6.6.28. Chave ÓN/ÓFF: Interruptor tecla; 

6.6.29. Range de operaça o: 100-130Vac (50-60Hz) - 200-240Vac (50-60Hz); 

6.6.30. Consumo ma ximo: 400VA (sinal senoidal 1kHz, carga resistiva de 4 Óhms, THD+N = 1 por 
cento, dois canais operando, rede ele trica de 127Vac; 

6.6.31. Fusí veis: 1,5A/250Vac (220Vac) - 3,0A/250Vac (127Vac); 

6.6.32. Classe de operaça o: AB; 

6.6.33. Conectores de saí da: 2x Borne (por canal); 

6.6.34. Controles: Volume, chave ÓN/ÓFF, chave de seleça o de voltagem; 

6.6.35. Indicaço es: Active, Signal e Clip com LED no painel frontal; 

6.6.36. Proteço es: Ventilaça o forçada e proteça o contra curto-circuito; 

6.6.37. Acabamento: Pintura eletrosta tica preta. 

6.7. Caixa para som ambiente 

6.7.1. Acabamento: Injetada em Pla stico e tela frontal em alumí nio, Material ABS; 

6.7.2. Alto Falantes: 1 x Woofer polegadas / 1 x Tweeter polegadas; 
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6.7.3. Pote ncia: 50W RMS; 

6.7.4. Impeda ncia: 8 Óhms; 

6.7.5. Sensibilidade (1W/1m): 90 dB SPL; 

6.7.6. Resposta Freque ncia:85 Hz a 20 KHz; 

6.8. Cabo de microfone 

6.8.1. Cabo de microfone balanceado com liga de Cobre ÓFHC (Isento de Óxige nio), blindagem 
trançada + fita de alumí nio, bitola 0,30mm²/22AWG; 

6.8.2. Comprimento: 100m; 

6.8.3. Dia metro: 6mm quadrados; 

6.8.4. Revestimento 2: PVC. 

6.9. Cabo PP 

6.9.1. Modelo: Cabo Flexí vel PP; 

6.9.2. Comprimento: 50 Metros; 

6.9.3. Composiça o: Cobre e PVC; 

6.9.4. MM: 2×1,50. 

6.10. Rack médio para periféricos de áudio 

6.10.1. Altura 0,70m; 

6.10.2.  Largura 0,40m; 

6.10.3. Profundidade 0,25m; 

6.10.4. Material: Aço e pla stico; 

6.10.5. Ajustes: Inclinaça o e Largura; 

7. DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

7.1. Ó proponente devera  elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exige ncias deste Termo, 
expressando os valores em moeda nacional, em duas casas decimais, ficando claro que na o sera o 
admitidas propostas alternativas.  

8.   VIGÊNCIA DO CONTRATO 

8.1. Ó Contrato tera  vige ncia de doze meses, contados a partir da data de sua assinatura.  
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9.   RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

9.1. Cabera  ao CÓNTRATANTE: 

I. Prestar informaço es e esclarecimentos pertinentes e necessa rios que venham a ser solicitados pelo 
representante da CÓNTRATADA; 

II. Atestar o recebimento do material e serviço contratados, rejeitando-os caso na o estejam de acordo 
com as especificaço es trazidas neste Termo de Refere ncia; 

III. Efetuar os pagamentos a  CÓNTRATADA conforme previsto neste Termo de Refere ncia, apo s o 
cumprimento das formalidades legais. 

9.2. Cabera  a  CÓNTRATADA: 

I. Entregar o material e serviço de acordo com as especificaço es exigidas neste termo de refere ncia; 

II. Comunicar ao CÓNTRATANTE qualquer anormalidade que interfira na entrega do material e 
serviço. 

III. Manter atualizados todos os dados cadastrais, com a apresentaça o de documentos 
comprobato rios de mudança de endereços, telefones, composiça o societa ria, endereço dos so cios, 
contratos sociais e alteraço es; 

IV. Entregar o equipamento, criteriosamente, de acordo com os dados te cnicos exigidos, na o cabendo 
nenhuma flexibilizaça o para aceitaça o de equipamentos inferiores; 

V. Entregar o equipamento novo, de primeiro uso, na o remanufaturados e em linha de produça o dos 
fabricantes; 

VI. Efetuar o fornecimento dos equipamentos no prazo ma ximo de 30 (trinta) dias corridos, contados 
da data de assinatura do contrato, de acordo com as especificaço es e demais condiço es estipuladas 
no Contrato a ser firmado e neste Termo de Refere ncia; 

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

VIII. 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. 

10. DOS CATÁLOGOS 

10.1. Devera  apresentar “FÓLDERS”, ENCARTES, FÓLHETÓS TE CNICÓS ou CATA LÓGÓS, MATERIAL 
ILUSTRATIVÓ em portugue s, relativos a todos os itens, 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 aparelho, para ser avaliada a compatibilidade dos mesmos de acordo com o descritivo do 
edital.  



 

    PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO 
                                                                                                                                                                                                                                                             ESTADO DA BAHIA 
                    CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33 
                            Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 – Centro 
                            CEP: 46100-045 – Brumado-BA 
  

 

 

30/47 
 

 

10.2. 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. 

11. FISCALIZAÇÃO 

11.1. Ó acompanhamento e fiscalizaça o, para o fiel cumprimento e execuça o do Contrato, sera o feitos 
pelo servidor Paulo Marcos Chaves Carvalho, a quem cabera  a  responsabilidade de fazer cumprir, 
rigorosamente, os prazos, condiço es e disposiço es do supracitado Contrato, bem como comunicar a s 
autoridades competentes quaisquer eventualidades que gere a necessidade de medidas de ordem 
legal e/ou administrativa. 

12. PAGAMENTO 

12.1. Ó pagamento sera  efetuado em ate  30 (trinta) dias corridos, mediante apresentaça o de Nota 
Fiscal devidamente discriminada, a qual sera  conferida e atestada pelo responsa vel pelo 
acompanhamento e fiscalizaça o da execuça o do contrato; 

12.2. Qualquer atraso ocorrido por parte da CÓNTRATADA na apresentaça o da Nota Fiscal ou dos 
documentos exigidos como condiça o para pagamento, impora  em prorrogaça o automa tica do prazo 
de vencimento da obrigaça o do CÓNTRATANTE; 

12.3. Nenhum pagamento sera  efetuado enquanto pendente de liquidaça o, obrigaça o financeira 
imposta a  CÓNTRATADA, em virtude de penalidade ou inadimple ncia, sem que o atraso gere direito 
a acre scimos de qualquer natureza. 

13. HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

13.1. Atestado(s) de Capacidade Te cnica, 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 
equipamento/aparelho da mesma natureza, com qualidade, eficie ncia e pontualidade. 
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(Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 

ANEXO II – FORMULÁRIO PADRONIZADO 
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO-BA.  
REF.: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 35-2022. 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
ABERTURA: 24/11/2022 
HORÁRIO: 14h:30min (quatorze horas e trinta minutos) 
 
OBJETO - Ó objeto da presente licitaça o e  o REGISTRO DE PREÇOS para Atender despesa com 
aquisição de equipamentos e material de som, bem como serviço de instalação dos 
equipamentos, destinados às Escolas e Creches Municipais, conforme especificaço es abaixo: 
 

  ITEM          ESPECIFICAÇÃO    UND   QUANTIDADE       VALOR UNITÁRIO (R$)      VALOR TOTAL (R$) 

1 AMPLIFICADOR 02 CH 200W RMS UND 16,0000   

2 BATERIA RECARREGAVÉL, 9 VOLTS UND 40,0000   

3 CABO DE AUDIO M 900,0000   

4 CABO PP 2X1.50MM M 900,0000   

5 CAIXA 6 POLEGADAS 50WRMS PAR 39,0000   

6 
CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO, 

POTÊNCIA 180WATTS 
UND 13,0000 

  

7 CARREGADOR DE PILHAS/BATERIAS UND 20,0000   

8 MESA DE SOM 4 CANAIS COM EFEITO/USB UND 7,0000   

9 MICROFONE SEM FIO UHF UND 20,0000   

10 RACK SUPORTE SOM UND 7,0000   

11 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS 

EQUIPAMENTOS DE SOM. 
UND 7,0000 

  

VALOR TOTAL (R$)  

 
VALOR TOTAL (POR EXTENSO): 

 
Declaramos que já estão inclusos todos os custos com a entrega dos materiais, 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 Secretaria.  
 
LICITANTE: 
a) Raza o Social ou denominaça o social ___________________________________________________ 
b) Endereço: _________________________________________________________________________________ 
c) Telefone: __________________________________ E-mail: ________________________________________ 
d) CNPJ/MF ________________________________________________________________________________ 
f) Validade da Proposta: _____________________________________________ 
 
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: 
a) Banco (Nome/Nº): ___________________ Agência: __________ Conta Corrente: _________________ 
b) Nome: _______________________________________________ 
DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 
a) Nome: _______________________________________________ 
b) RG: _________________________ Órgão Expedidor: ____________________ CPF: __________________________________ 
 
 
Brumado (BA), _____ de ____________________de 2022.  
 
___________________________________________________ 
 ASSINATURA E CARIMBO CNPJ/MF 
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(Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 
 

ANEXO III 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 

 
 
À 
Pregoeira da PMB 
 
 
Assunto: Credenciamento para a participação no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 35-2022. 
 
 
O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável(is) legal(is) pela Empresa 
__________________________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob  nº ______________________________ 
vem pela presente, informar a V.S.ª, que o(a) Sr.(a) _____________________________________________, Cédula 
de Identidade nº _________________ (apresentar o original), CPF nº ___________________, é pessoa autorizada 
a representar, em todos os atos, a pessoa jurídica acima citada para a realização do Pregão em 
epígrafe e durante a sessão, podendo para tanto, assinar declarações, proposta de preços, oferecer 
novos lances verbais, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos 
referentes ao certame. 
 
 
(Local), _____ de _______________ de _____. 
 
 
__________________________________ 
Assinatura Identificável 
(nome do representante da empresa/ firma reconhecida do representante)  
 
 
 
Obs.: Deverá ser apresentado documento que comprove que o subscritor tem poderes para a outorga 
(item 10.4). 
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(Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 

ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
À 
Pregoeira da PMB 
 
Assunto: Declaração de atendimento de exigências habilitatórias para participação no PREGÃO 
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 35-2022. 
 
 
 

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 Identificável 
(nome do representante da empresa)  
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(Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 

ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR 
 
 
 
 
À 
Pregoeira da PMB 
 
 
REF.: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 35-2022. 
 

 
 

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 Identificável 
(nome do representante da empresa)  
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(Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 

ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO USO DE MÃO DE OBRA INFANTIL 
 
 
 
À 
Pregoeira da PMB 
 
REF.: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 35-2022. 
 
 
 
 

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 Identificável 
(nome do representante da empresa)  
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ANEXO VII  
 

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO Nº    -2022 
 

Processo Administrativo Nº 81/2022 
Pregão Presencial Para Registro de Preços Nº 35-2022. 
 
(Nome do Promitente Fornecedor), inscrita no CNPJ/MF sob nº xxxxxxxx, com sede na xxxxx, nº xxxx, 
Bairro xxxxxx, na cidade de xxxxxx/Estado xxxx, representada neste ato pelo(a) Sr(a). xxxxx, 
inscrito(a) no CPF (MF) sob nº xxxxxxx e portador(a) da Ce dula de Identidade R.G. nº xxxxxxx, vem 
pelo presente TERMO DE COMPROMISSO, firmado com o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, 
Pessoa Jurí dica de Direito Pu blico Interno, inscrito no CNPJ/MF sob Nº 30.612.975/0001-31, com 
sede administrativa na Pça. Cel. Zeca Leite, nº 415, centro, Brumado-BA, doravante denominado 
simplesmente CONTRATANTE, representado neste ato pelo seu Secreta rio Municipal, o Sr. JOÃO 
NOLASCO DA COSTA, cadastrado no CPF/MF sob nº 158.673.905-00, portador da Carteira de 
Identidade R.G. nº 1.910.04340/SSP-BA, residente e domiciliado na Rua Joa o XXIII, nº 58, Bairro Novo 
Brumado, Brumado-Ba, obrigam-se ao quanto segue: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO. 
 
1.1 – Ó objeto deste TERMÓ DE CÓMPRÓMISSÓ DE FÓRNECIMENTÓ e  o REGISTRO DE PREÇOS 
atender despesa com aquisição de equipamentos e material de som, bem como serviço de 
instalação dos equipamentos, destinados às Escolas e Creches Municipais, devidamente 
quantificados e especificados na proposta apresentada em ___/___/____, origina ria do Pregão 
Presencial Para Registro de Preços Nº 35-2022, e conforme planilha abaixo: 
 
(planilha) 
 
1.2 - 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 a Entidade 
Participante. 
 
1.3 - 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. 
 
1.4 - Fica o PROMITENTE FORNECEDOR obrigado a aceitar, quando solicitado pela Administração, 
as mesmas condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se 
fizer nas compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as 
supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1.º e 2.º do art. 65 da 
Lei nº 8.666/93. 
 
1.5 - Ó 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 81/2022 de 27/10/2022, cuja licitaça o foi 
realizada na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 35-2022 de 
10/11/2022, tipo Menor Preço Global, com observa ncia dos dispositivos contidos na Lei nº 
10.520/02, que integra ao presente contrato, independentemente de transcriça o. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - FONTE DE RECURSOS. 
 
2.1 - As despesas para a execuça o dos serviços ora licitados, correra o por conta das dotaço es 
orçamenta rias: Manutença o das Aço es do Ensino Ba sico e Manutença o do Ensino Infantil (Creche e 
Pre -Escola), consignadas 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) item(s) _______ constante da proposta apresentada no Pregão 
Presencial Para Registro de Preços Nº 35-2022, que faz parte integrante deste instrumento, 
independentemente de transcrição, perfazendo o valor total estimado de R$ _________ 
(__________________________), fixo, inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transporte, 
seguros, tributos, contribuições fiscais, parafiscais, emolumentos e custos de qualquer natureza. 
 
3.2 - Ó FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BRUMADO efetuará o pagamento à licitante em até 
30 (trinta) dias corridos, mediante apresentaça o de Nota Fiscal devidamente discriminada, a qual 
sera  conferida e atestada pelo responsa vel pelo acompanhamento e fiscalizaça o da execuça o do 
contrato. 
 
3.3 - A Nota Fiscal deverá ser apresentada após a expedição do Termo de Recebimento dos materiais. 

 
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 - Ó FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BRUMADO 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. 

 
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. 
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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 material, 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. 

3.12- Qualquer atraso ocorrido por parte da CÓNTRATADA na apresentaça o da Nota Fiscal ou dos 
documentos exigidos como condiça o para pagamento, impora  em prorrogaça o automa tica do prazo 
de vencimento da obrigaça o do CÓNTRATANTE; 

3.13- Nenhum pagamento sera  efetuado enquanto pendente de liquidaça o, obrigaça o financeira 
imposta a  CÓNTRATADA, em virtude de penalidade ou inadimple ncia, sem que o atraso gere direito 
a acre scimos de qualquer natureza. 

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA 
 
4.1 - Este Termo de Compromisso de Fornecimento terá vigência 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 ao Municí pio. 
 
CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DO PROMITENTE FORNECEDOR 

5.1-Entregar o material e serviço de acordo com as especificaço es exigidas neste termo de refere ncia; 

5.2-Comunicar ao CÓNTRATANTE qualquer anormalidade que interfira na entrega do material e 
serviço. 

5.3-Manter atualizados todos os dados cadastrais, com a apresentaça o de documentos 
comprobato rios de mudança de endereços, telefones, composiça o societa ria, endereço dos so cios, 
contratos sociais e alteraço es; 

5.4-Entregar o equipamento, criteriosamente, de acordo com os dados te cnicos exigidos, na o 
cabendo nenhuma flexibilizaça o para aceitaça o de equipamentos inferiores; 

5.5-Entregar o equipamento novo, de primeiro uso, na o remanufaturados e em linha de produça o dos 
fabricantes; 

5.6-Efetuar o fornecimento dos equipamentos no prazo ma ximo de 30 (trinta) dias corridos, 
contados da data de assinatura do contrato, de acordo com as especificaço es e demais condiço es 
estipuladas no Contrato a ser firmado e neste Termo de Refere ncia; 

5.7-Efetuar a troca dos equipamentos que, por ventura, vierem com defeitos antes de sua primeira 
utilizaça o; 



 

    PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO 
                                                                                                                                                                                                                                                             ESTADO DA BAHIA 
                    CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33 
                            Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 – Centro 
                            CEP: 46100-045 – Brumado-BA 
  

 

 

39/47 
 

 

5.8-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. 

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 Carvalho, indicada pela Prefeitura Municipal de Brumado, 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. 
 
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 MATERIAIS 
 
9.1 – O prazo de entrega dos equipamentos/material será de até 10 (dez) dias após a solicitação do 
setor responsável mediante confere ncia obrigato ria pelo setor te cnico da Secretaria Municipal de 
Educaça o. 
 
9.2 - A Nota Fiscal devera  conter a descriça o de cada equipamento/material e data de validade de 
cada equipamento/material a ser entregue, se houver. 
 
9.3 - Qualquer divergência entre os materiais entregues deverá ser solucionada em até 03 (três) dias. 
 



 

    PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO 
                                                                                                                                                                                                                                                             ESTADO DA BAHIA 
                    CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33 
                            Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 – Centro 
                            CEP: 46100-045 – Brumado-BA 
  

 

 

40/47 
 

 

9.4 - A Nota Fiscal de fornecimento devera  ser emitida em conformidade com as unidades de 
fornecimento indicadas no “item 4” do Termo de Refere ncia do Edital. 
 
9.5 - Ó fornecimento dos produtos sera  efetuado mediante Nota de Empenho, e devera o ser entregues 
em outro local de convenie ncia da Secretaria Municipal de Educaça o. 
 
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;  
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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. 
 
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 40% (quarenta 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 identificados pela Entidade 

Participante. 
 
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.  
 



 

    PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO 
                                                                                                                                                                                                                                                             ESTADO DA BAHIA 
                    CNPJ/MF Nº 14.105.704/0001-33 
                            Praça Cel. Zeca Leite, nº 415 – Centro 
                            CEP: 46100-045 – Brumado-BA 
  

 

 

42/47 
 

 

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 
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 - Ó Registro de Preços podera  ser cancelado pelo Municí pio 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 9 deste Termo; 
 
e) houver razo es de interesse pu blico, devidamente justificado. 
 
12.2 - Ó 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 _____. 
 
__________________________________________                               ___________________________________ 
SECRATÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                       FORNECEDOR/PROMITENTE                             
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TESTEMUNHAS: 
1. _____________________________    2. ______________________________ 
   CPF/MF:          CPF/MF: 
   RG:           RG: 
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(Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 

ANEXO VIII  
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO (LEI COMPLEMENTAR nº 123/06) 
 

(Exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) 
 
 

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 Presencial Nº ......., sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta 
empresa, na presente data, é considerada: 
(Obs.: Assinalar um dos campos abaixo) 
 
 
(    ) 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 Identificável 

(nome do representante da empresa) 
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(Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 

ANEXO IX  
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO 
 

 
 
À 
Pregoeira da PMB 
 
 
REF.: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 35-2022. 
 
 
 
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 Identificável 

(nome do representante da empresa: Titular ou So cio Administrador) 
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(Obs.: PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 

ANEXO X 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA  
 

À 
Pregoeira da PMB 
 
REF.: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 35 -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 …… . 
 
 

_____________________________________________________ 
Razão Social 

CNPJ 
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa). 
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ANEXO XI 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 35-2022. 

 
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 Educaça o, o Sr. João 
Nolasco Da Costa, 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, 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 Presencial Para Registro de Preços Nº 35-2022, 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, RESÓLVE Registrar Preços para: REGISTRO DE PREÇOS para 
atender despesa com aquisição de equipamentos e material de som, bem como serviço de 
instalação dos equipamentos, destinados às Escolas e Creches Municipais, conforme 
especificaço es 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 Presencial, 
observadas as condiço es enunciadas nas Cla usulas do Termo de Compromisso, anexo a  presente Ata.  
 
(planilha) 
 
 
Esse termo esta  vinculado ao Edital do Prega o Presencial Para Registro de Preços Nº 35-2022, 
autorizado no Processo Administrativo N.º 81/2022 (art. 55, XI). 
 
 
_______________________                                                       ______________________ 
João Nolasco da Costa                                                 Empresa 
Secretário Municipal de Educação 
 

 


