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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 
 

 
Razão Social:______________________________________________________; 
 
CNPJ Nº:_________________________________________________________; 
 
Endereço:_________________________________________________________; 
 
E-mail:___________________________________________________________; 
 
Cidade: ____________________________________________ Estado:________;  
 
Telefone:_________; E-mail:__________________________________________: 
 
Pessoa para contato: _______________________________________________: 
 
              Recebemos através de acesso a 

pagina:https://portaldatransparencia.tabocasdobrejovelho.ba.gov.br/licitacoes/ e 

https://bllcompras.com nesta data copia do edital da licitação acima identificada. 

 
 
             Local:____________, _________ de ____________ de 2021. 
 
 
  
                                      ________________________ 
                                                     Assinatura  

 

 
Senhor Licitante,  
 
   Visando a comunicação futura entre esta municipalidade e a sua 
empresa, solicito que Vossa Senhoria preencha o recibo de retirada do edital e 
remeta ao departamento de licitações o recibo digitalizado para o e-mail: 
licitacao@tabocasdobrejovelho.ba.gov.br 
 
  A não remessa do recibo exime o Setor de Licitações da 
comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório 
bem como de quaisquer informações adicionais. 

 

https://bllcompras.com/Home/Login
mailto:licitacao@tabocasdobrejovelho.ba.gov.br
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EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO  
N° 003/2021 

 

 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO  
Nº 183/2021 

 

 

 

 

OBJETO: 

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta 
mais vantajosa para a  contratação de empresa para 
prestação de serviços especializados e continuados de 
administração e gerenciamento, visando a Manutenção 
Preventiva e Corretiva para a Frota de Veículos 
Automotores deste Município de Tabocas do Brejo Velho, 
Estado da Bahia, conforme condições e exigências 
estabelecidas no Termo de Referência deste Edital. 
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 EDITAL DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 183/2021 

 
1. PREÂMBULO 
 

1.1. O MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, por intermédio do Prefeito 

Municipal, o senhor Flávio da Silva Carvalho e através do PREGOEIRO OFICIAL e Equipe de 

Apoio, designado pela Portaria n˚ 021 de 05 de janeiro de 2021, torna público, para conhecimento 

dos interessados, que fará realizar procedimento licitatório, na modalidade “PREGÃO 

ELETRÔNICO”, Tipo MENOR PERCENTUAL DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO POR 

LOTES, no dia 04/05/2021, às 08h:00min, conforme descrito neste Edital e seus anexos, em 

conformidade com REGIDO PELO DECRETO FEDERAL 10.024/2019, LEI FEDERAL N.º 

10.520/02 E SUBSIDIARIAMENTE PELA LEI N.º 8.666 DE 21/06/93 E SUAS ALTERAÇÕES, 

LEI COMPLEMENTAR 123/06, LEI COMPLEMENTAR 147/14 E A LEI COMPLEMENTAR 

155/2016 . 
 

Modalidade: Pregão Eletrônico. 
 

1.2. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até 04/05/2021 às 08:00 hs; 

1.3. ANÁLISE DAS PROPOSTAS: Das 08:01 às 08:30 horas do dia 04/05/2021; 

1.4. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 08:31 horas do dia 04/05/2021. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). LOCAL: https://bllcompras.com 

“Acesso Identificado”. 
 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS:  
 

Enquanto perdurar a vigência das condições especiais de trabalho, correspondentes a uma das 

ações de combate ao coronavírus, às mencionadas informações serão fornecidas somente através do 

endereço eletrônico: E-mail: licitação@tabocasdobrejovelho.ba.gov.br 

Att. Pregoeiro: Milton da Cruz Neres  

 
2. REGÊNCIA LEGAL DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIO: 
 

2.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, as disposições do DECRETO 

FEDERAL 10.024/2019, LEI FEDERAL N.º 10.520/02 E SUBSIDIARIAMENTE PELA LEI 

N.º 8.666 DE 21/06/93 E SUAS ALTERAÇÕES, LEI COMPLEMENTAR 123/06, LEI 

COMPLEMENTAR 147/14 E A LEI COMPLEMENTAR 155/2016. 

 

3. OBJETO: 
 

3.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação 

de empresa para prestação de serviços especializados e continuados de administração e 

gerenciamento, visando a Manutenção Preventiva e Corretiva para a Frota de Veículos 

Automotores deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, com 

fornecimento de peças, executado por empresas Credenciadas (Oficinas e/ou Concessionárias) 

junto à Contratada, envolvendo a implantação e operação de um sistema Informatizado, via 

Internet, pelo período inicial de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da 

Administração. 

 

https://bllcompras.com/Home/Login
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4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

4.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos 

recursos específicos consignados no orçamento 2021 da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo 

Velho: 
 

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO 

UNIDADE: 02.02.000 Fonte SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PROJ/ATIV: 04.122.002.2007 0100 Desenvolvimento das Ações de Administração 

UNIDADE: 02.05.000 Fonte SECRETARIA M. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. 

PROJ/ATIV: 15.452.006.2026 
0100 

Desenv. de Ações de Servs. Gerais, Conservação e Man. do Part. Público 
0142 

PROJ/ATIV: 15.452.006.2028 0100 Desenv. de Ações de Limpeza Pública 

UNIDADE: 02.08.000 Fonte SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 

PROJ/ATIV: 26.782.009.2039 0100 Desenvolvimento das Ações em Transporte 

UNIDADE: 02.11.000 Fonte SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO 

PROJ/ATIV: 18.541.004.2044 0100 Manutenção Ativ. Desenv. Sustentável e Meio Ambiente e Turismo 

UNIDADE: 02.11.001 Fonte FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA 

PROJ/ATIV: 18.541.004.2045 0100 Desenvolvimento das Ações d Fundo Municipal de Meio Ambiente 

UNIDADE: 02.12.001 Fonte FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 

PROJ/ATIV: 12.361.003.2052 7101 Gerenciamento das Atividades Educacionais 

PROJ/ATIV: 12.361.003.2053 7101 Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental – Rec. Próprio. 

PROJ/ATIV: 12.361.003.2060 0104 Desenvolvimento das Atividades de Educação – Salário Educação. 

PROJ/ATIV: 12.361.003.2061 0115 Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar–PNATE FUNDAMENTAL. 

PROJ/ATIV: 12.361.003.2064 0115 Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar Estadual - PETE. 

UNIDADE: 02.12.002 Fonte FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB 

PROJ/ATIV: 12.361.003.2067 0119 Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental – FUNDEB 40% 

UNIDADE: 02.13.001 Fonte FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PROJ/ATIV: 10.301.005.2070 

0114 
Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações Básicas e Estratégicas de Atenção 

Básica / Primária. 
6102 

0214 

PROJ/ATIV: 10.301.005.2077 6102 Manter as Ações e Serviços Municipais de Saúde 

PROJ/ATIV: 10.301.005.2079 

0114 

Gestão dos Serviços de Saúde, Hospitalar e Ambulatorial /Atenção Especializada. 6102 

0214 

UNIDADE: 02.04.001 Fonte FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 

PROJ/ATIV: 08.244.007.2013 

0100 

Desenvolvimento dos Serviços de Proteção Social 0129 

0128 

PROJ/ATIV: 08.244.007.2016 
0129 

Ações de Fortalecimento a Gestão do SUAS  / FMAS 
0100 

ELEMENTO: 3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 

ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA. 

 

5. DO CREDENCIAMENTO 
  

5.1. Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente 

estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que 

satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos: 

5.2. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a 

documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à BLL. 
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5.3. É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas. 
 

5.4. Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso 

de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da 

administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que 

esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da administração municipal. 
 

5.5. O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à 

Bolsa de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o 

recebimento das propostas. 
 

5.6. O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos: 
 

a)  Instrumento particular de mandato outorgando o operador devidamente credenciado junto 

à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido 

pela Bolsa de Licitações do Brasil(ANEXO 04). 
 

b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de 

habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do 

Brasil (ANEXO 04). 
 

c) O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do Licitante vencedor do 

certame, que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o 

equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a 

título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade 

com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, anexo 04. 
 

5.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração 

constante no Anexo-09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta 

inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime 

ME/EPP no sistema conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do 

desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006. 

 

6. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME: 
 

6.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em 

especial, as seguintes atribuições; 
 

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;  

b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;  

c) abrir as propostas de preços;  

d) analisar a aceitabilidade das propostas; 

e) desclassificar propostas indicando os motivos;  

f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance pelo Menor 

Preço;  

g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;  

h) declarar o vencedor; 

i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;  

j) elaborar a ata da sessão;  

k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;  

l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de 

penalidades previstas na legislação. 
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7. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BLL:  
 

7.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do 

instrumento de mandato previsto no item 4.6 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente 

credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes 

para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: 

https://bllcompras.com. 
  

7.1.1. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou 

através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, 

por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, 

aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 
 

7.1.2. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e 

lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de 

senha privativa. 
 

7.1.3. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer 

pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da 

BLL - Bolsa De Licitações do Brasil. 
 

7.1.4. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu 

uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 

cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais 

danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 
 

7.1.5. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao 

sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a 

presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao 

pregão eletrônico. 
 

 

7.2. DA PARTICIPAÇÃO:  
 

7.2.1. A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha 

pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e 

subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, observados data e horário limite estabelecido. 
 

7.2.2. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu 

representante. 
 

7.2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 

sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso 

indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
 

7.2.4. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 

objeto desta licitação. 
 

https://bllcompras.com/Home/Login
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7.2.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 

e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, 

de 2006. 
 

7.3. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS: 
 

7.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 
 

7.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
 

7.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
 

7.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
 

7.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução 

ou liquidação; 
 

7.3.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 

(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 
 

7.3.7. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou 

através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da 

Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail: contato@bll.org.br. 

 

8. DO ENVIO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
 

8.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com 

os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 

preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-

se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
 

8.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha: 
 

8.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 

43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
 

8.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 

8.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
 

8.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 

julgamento da proposta. 
 

8.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 
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9. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO: 
 

9.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 

dos seguintes campos. 

9.2. Preços unitários e totais, em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional 

(R$), ou em índices porcentuais (%) conforme o objeto licitado, considerando as quantidades 

constantes do Anexo I deste Edital; 
 

9.2.1. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do 

Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de 

garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 

9.2.2. A proposta de preços do licitante, contendo as especificações detalhadas do objeto 

ofertado, deverá considerar o valor estimado constante no item 5 do Termo de Referência acerca 

do Objeto do contrato pelo o período de 12 (doze) meses; 

9.2.3. Na proposta deverá estar obrigatoriamente contido A Taxa Administrativa sobre o valor 

efetivamente consumido; 

9.2.4. Será aceita a apresentação de Taxa de Administração em percentual (%) não podendo ser 

superior a 1,0 % (Um por cento), sendo aceita taxa igual ou abaixo de zero (NEGATIVA). 

9.3. O termo “preço” deve ser interpretado como MENOR PREÇO. Portanto, no campo da 

proposta referente ao valor deverá ser inserido o valor correspondente o valor total mais a Taxa 

Administrativa ofertado em percentual, com no máximo duas casas decimais. 

9.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado; 

9.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens; 

9.6. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto; 

9.7. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

sua apresentação. 

9.8. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas (Acórdão nº 1455/2018 -

TCU - Plenário); 

9.8.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a fiscalização do Município e, após o devido processo legal, gerar as 

seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos 

agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, 

caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre preço na execução do contrato; 

 

10. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES: 
 

10.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 

na data, horário e local indicado neste Edital; 
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10.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 

insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 
 

10.3. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante; 
 

10.4. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes; 
 

10.5. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação; 
 

10.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances; 
 

10.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes; 
 

10.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro; 
 

10.9. A Proposta de Preços deverá ter indicação e descrição de forma detalhada das 

características do objeto da presente licitação, em rigorosa conformidade com as especificações do 

Edital e seus Anexos, com valor unitário em reais e especialmente a Taxa de Administração, 

expressa em percentual (%) com, no máximo 02 (duas) casas decimais, e nele deverão estar 

inclusos todos os custos com salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o 

pessoal do fornecedor, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, 

materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, 

depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros 

custos que, direta ou indiretamente, incorram ou venham a incorrer direta ou indiretamente sobre 

o objeto licitado, em consonância com o Anexo II, modelo de Proposta de Preços; 
 

10.10. Proposta de Preços deverá ser apresentada juntamente com a Declaração de Elaboração 

Independente de Proposta, conforme modelo constante do Anexo XI; 
 

10.11. As propostas deverão prever e especificar o período de garantia dos serviços e das 

peças de reposição; 
 

10.12. A licitante vencedora do lote respectivo deverá disponibilizar, no ato da assinatura do 

contrato, a(s) rede(s) credenciada(s) para manutenção da frota, contemplando, dentro do Estado da 

Bahia, no mínimo, as seguintes cidades: Tabocas do Brejo Velho, Serra Dourada, Barreiras, Santa 

Maria da Vitória, sendo que na cidade de Tabocas deverá haver, no mínimo, 01 (uma) oficina 

credenciada, e no mínimo de 01 (uma) oficina credenciada nas outras cidades acima, sendo 

elas, quando possível, concessionárias de cada fabricante disponível da frota de veículos deste 

município e 01(uma) oficina referenciada multimarca, rede credenciada de empresas de 

reboque/ guinchos de veículos em todas as cidades acima citadas. 
 

10.13. O lance deverá ser ofertado pelo PERCENTUAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO; 
 

10.14. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura 

da sessão e as regras estabelecidas no Edital; 
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10.15. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado 

pelo sistema; 
 

10.16. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá 

tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 

deverá ser de 0,1% (um décimo por cento); 
 

10.17. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em 

que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações; 
 

10.18. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos 

do período de duração da sessão pública; 
 

10.19. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 
 

10.20. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente. 
 

10.21. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 

pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública 

de lances, em prol da consecução do melhor preço. 
 

10.22. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar. 
 

10.23. No caso de dois ou mais lances de mesmo valor, o sistema eletrônico realizará o sorteio 

eletrônico, conforme estabelece o Art. 37 - parágrafo único do decreto 10.024 "Na hipótese de 

persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 

empatadas”; 

10.24. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

 

10.25. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 

dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro 

horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 

divulgação; 
 

10.26. O Critério de julgamento adotado será o menor preço (menor taxa de administração), 

conforme definido neste Edital e seus anexos. 
 

10.27. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese 

de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de 

ordenação das propostas. 
 

10.28. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto 

à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 

microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os 

valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE 

TABOCAS DO BREJO VELHO 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 13.655.659/0001-28 

 

Praça Municipal, nº 86 – Centro – Tabocas do Brejo Velho - Bahia / CEP: 47.760-000 / Fone: (77) 3657-2160. 

 

classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 
 

10.29. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 

consideradas empatadas com a primeira colocada. 
 

10.30. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 

(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
 

10.31. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 

classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
 

10.32. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 

10.33. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, 

pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que 

seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste 

Edital. 
 

10.34. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 
 

10.35. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, 

envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se 

for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 

neste Edital e já apresentados. 
 

10.36. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta; 

 

11. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA: 
 

11.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 

estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único 

do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
 

11.2. Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja incompatível com o estimado 

pela Administração ou manifestamente inexequível. 
 

11.3.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitário simbólicos, 

irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 

do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
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11.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita; 
 

11.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 

com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante 

aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 

registrada em ata; 
 

11.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 

meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo mínimo de duas horas, sob pena de não 

aceitação da proposta. 
 

11.7. O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, 

envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 
 

11.8. A proposta deve conter de modo claro e inequívoco o número deste Pregão, o dia e a hora 

da realização da sessão pública, bem como os seguintes dados da licitante: endereço, email, fax, 

telefone, nome e os números dos documentos (RG e CPF) do Representante Legal da empresa. 
 

11.9. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados 

pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 
 

11.10. Os prazos estabelecidos pelo Pregoeiro poderão ser prorrogados por solicitação escrita e 

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceitos pelo 

Pregoeiro. 
 

11.11. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 

lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 

11.12. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 
 

11.13. O Pregoeiro deverá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 

que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada 

a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 
 

11.14. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 

11.15. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 
 

11.16. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 

licitante, observado o disposto neste Edital. 

 
12. DA HABILITAÇÃO: 
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12.1. HABLITAÇÃO JURÍDICA: 
 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 

b) O Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, documento 

comprobatório do registro como MEI, conforme previsto na Resolução CGSIM n. 16, de 17 

de Dezembro de 2009, e substitui o Requerimento de Empresário para todos os fins. 
 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 
 

d) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 
 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
 

f) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia 

que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 

5.764, de 1971; 
 

g) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 
 

h) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 

 

12.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), atualizada com 

emissão, no máximo, de 30 (trinta) dias pela Internet; 
 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 

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

objeto contratual; 
 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União, mediante a 

apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedido pela 

Secretaria da Receita Federal, do domicilio ou sede do proponente; 
 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão de 

Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual, do domicilio ou sede do 

proponente; 
 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão de 

Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria da Fazenda Municipal, do domicilio ou sede 

do proponente; 
 

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

demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
 

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

apresentação de certidão negativa. 
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h) Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de 

pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação 

de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.. 
 

12.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 

a) Comprovação de Aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, referente ao(s) lote(s) que 

participará, através da apresentação de um ou mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas 

de direito público ou privado; 

b) Declaração de Conhecimento dos Requisitos Técnicos para o cumprimento das 

obrigações objeto da licitação; 

c) Indicação das Instalações, do Aparelhamento e do Pessoal Técnico, adequados e 

disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de 

cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos 
 

 

 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA: 
 

12.3.1. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á a: 
 

I. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da 

licitante, com data de expedição não anterior a 60 dias da data constante no edital, ou de 

acordo com o prazo de validade constante na mesma; 
 

II. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada 

a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 

índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da 

proposta;  
 

III. A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), os quais devem ser maiores que 1,00, 

resultante da aplicação das seguintes fórmulas:.   
              

LG = 
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

LG = 
ATIVO TOTAL 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

LG = 
ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE 
                                                                 

 O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador 

ou por outro profissional equivalente, devidamente registrados no Conselho Regional de 

Contabilidade e registrado no órgão competente, podendo ser substituído por Balanços 

eletrônicos com autenticação via Sistema Público de Escrituração Digital – Sped, 

registrado na Junta comercial do Estado, com assinaturas eletrônicas do Contador e 

Representante Legal; 
 

IV. Comprovação de Patrimônio Líquido, no mínimo igual a 10% (dez por cento), do valor 

estimado da contratação, relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, 
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admitida a atualização até aquela data através de índices oficiais, nos casos desta apresentar 

resultado igual ou menor que 1,00 em qualquer dos seguintes índices contábeis: Liquidez 

Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), calculado na forma do 

subitem III.  
 

Observação: Os documentos exigidos para habilitação que forem apresentados na fase de 

credenciamento ficam dispensados de serem apresentados no envelope de nº 02 (dois).  
 

12.4. Se a documentação de habilitação não estiver correta ou contrariar qualquer dispositivo 

deste Edital, o Pregoeiro considerará a licitante inabilitada, em sendo empresa de pequeno porte ou 

micro empresa deverá juntar as respectivas certidões vencidas nos termos da Lei Complementar n. 

123/2006; 
 

12.5. Os documentos apresentados com validade expirada acarretarão a inabilitação da licitante; 
 

12.6. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas ou não sejam cópias legítimas; 
 

12.7. Toda a Documentação exigida para Habilitação deverá ser apresentada no Original ou em 

fotocópia autenticada por cartório competente ou servidor da administração, ou publicação em 

Órgão da Imprensa Oficial; 
 

12.8. O documento sem validade expressa considerar-se-á como sendo 60 (sessenta) dias da data 

de sua emissão; 
 

12.9. Os licitantes na condição de microempresas e empresas de pequeno porte, 

enquadradas de acordo com a Lei Complementar 123/2006, deverão APRESENTAR FORA 

DOS ENVELOPES 01 E 02, Certidão Simplificada da Junta Comercial emitida dentro do 

ano vigente, emitida pela Junta Comercial da sede do licitante, que deverá ser apresentada 

junto com os documentos na hora de seu credenciamento, de acordo com a Instrução 

Normativa DRNC n° 103/2007. As sociedades simples, que não registrarem seus atos na Junta 

Comercial, deverão apresentar Certidão de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, atestando seu 

enquadramento nas hipóteses do Art. 3° da Lei Complementar 123/2006. 
 

13. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA: 
 

13.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 

(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá; 
 

13.2. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 

rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo 

licitante ou seu representante legal; 
 

13.3. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins 

de pagamento. 
 

13.4. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso; 
 

13.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada; 
 

13.6. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93); 
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13.7. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, 

prevalecerão estes últimos; 
 

13.8. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 

conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de 

um resultado, sob pena de desclassificação. 
 

13.9. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo 

à proposta de outro licitante. 

 

14. DOS RECURSOS: 
 

14.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o 

prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, 

de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais 

motivos, em campo próprio do sistema; 
 

14.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente; 
 

14.3. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso. 
 

14.4. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito; 
 

14.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 

apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 

para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, 

que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses; 
 

14.6. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 

14.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital; 

 

15. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 
 

15.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
 

15.2. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
 

15.3. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas 

hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa 

de lances. 
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15.4. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta; 
 

15.5. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail de acordo com a 

fase do procedimento licitatório. 

 

16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 
 

16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular 

decisão dos recursos apresentados: 
 

16.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório. 

 

17. DO TERMO DE CONTRATO: 
 

17.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo 

de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 
 

17.2. O adjudicatário terá o prazo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o 

caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
 

17.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá 

encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com 

aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 

(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 
 

17.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, prorrogável conforme previsão 

no instrumento contratual ou no termo de referência. 
 

17.5. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 

e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da 

mesma Lei. 
 

17.6. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 
 

17.7. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar 

possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 

proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, 

observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos 

termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 
 

17.8. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o 

fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, 

antes da contratação. 
 

17.9. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a 

sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das 

penalidades previstas no edital e anexos. 
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17.10. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que 

mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à 

assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, 

para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos 

de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das 

demais cominações legais. 
 

17.11. As demais condições contratuais estão estabelecidas na Minuta de Contrato – ANEXO II 

desse edital. 

 

18. DO PREÇO: 
 

18.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 

apresentação das propostas. 

 

19. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO: 
 

19.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 

Termo de Referência. 

 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA: 
 

20.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência. 

 

21. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 

21.1. O MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO efetuará pagamentos mensais 

correspondentes ao valor total dos bens / serviços adquiridos com os cartões, no período 

considerado, incluindo o desconto ofertado. Mensalmente, a CONTRATADA apresentará Nota 

Fiscal/Fatura a qual, após ser analisada e atestada pela unidade gerenciadora do contrato 

decorrente desta licitação, será paga em 10 (dez) dias úteis, à vista do respectivo Atestado de 

Recebimento do objeto ao Setor Contábil do Município; 
 

21.2. Correrá por conta exclusiva da contratada: a) todos os impostos e taxas que forem 

devidos em decorrência do objeto da contratação; b) contribuições devidas à Previdência Social, 

encargos trabalhistas, prêmios de seguros e acidentes pessoais, taxas, emolumentos e outras 

despesas que se façam necessárias; 
 

21.3. Sendo constatado erro na nota fiscal, o mesmo não será aceito e o pagamento ficará 

retido e seu prazo suspenso, até que seja providenciada a correção, contando-se o prazo 

estabelecido no item 18.1, a partir da data de sua reapresentação; 
 

21.4. A devolução da fatura não aprovada em hipótese alguma servirá de pretexto para que a 

contratada suspenda a prestação dos serviços bem como para aplicação de multas, juros e 

correção monetária; 
 

21.5. A identificação de cobrança indevida após o pagamento da Nota Fiscal/Fatura será 

informada à CONTRATADA para que seja feita a devolução do valor correspondente no 

próximo documento de cobrança; 
 

21.6. Quaisquer alterações nos dados para pagamento deverão ser comunicadas à 

CONTRATANTE, por meio de Carta, ficando sob inteira responsabilidade da CONTRATADA 
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os prejuízos decorrentes de pagamentos incorretos devido à falta de informação, salvo se 

comprovado, por parte da CONTRATADA, da ciência da CONTRATANTE à sua comunicação; 
 

21.7. No caso de atraso de pagamento por parte da Contratante, estes serão atualizados 

financeiramente “pro rata dies”, pelo índice legal, IPC/FIPE, conforme legislação pertinente, em 

vigor na data do efetivo pagamento, ou outro índice que venha substituí-lo; 
 

21.8. Os preços propostos deverão ser fixos em Real e não poderão sofrer qualquer tipo de 

reajuste ou majoração, em período inferior a 12 (doze) meses, salvo os casos previstos em Lei; 
 

21.9. Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades assumidas na forma 

deste contrato, quaisquer que sejam, nem implicará na aprovação definitiva do objeto executado; 
 

21.10. Em nenhuma hipótese e em tempo algum poderá ser invocada qualquer dúvida quanto 

aos preços cotados, para modificação ou alteração dos preços propostos.  

 

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 

22.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que: 
 

22.2. Não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando 

convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
 

22.3. Apresentar documentação falsa; 
 

22.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
 

22.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 

22.6. Não mantiver a proposta; 
 

22.7. Cometer fraude fiscal; 
 

22.8. Comportar-se de modo inidôneo; 
 

22.9. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP, ou o conluio entre os 

licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances; 
 

22.10. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 

anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
 

22.11. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 

prejuízos significativos ao objeto da contratação; 
 

22.12. Multa de 2% ( dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 

conduta do licitante; 
 

22.13. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 

dois anos; 
 

22.14. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo 

prazo de até cinco anos. 
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22.15. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 
 

22.16. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 
 

22.17. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 

administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 

apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 

despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR. 
 

22.18. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 

ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de 

agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
 

22.19. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 

Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a 

participação de agente público. 
 

22.20. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 

do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme 

artigo 419 do Código Civil. 
 

22.21. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 

9.784, de 1999. 
 

22.22. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 
 

22.23. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 

22.24. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 

Referência. 

 

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: 
 

23.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar este Edital; 
 

23.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

licitação@tabocasdobrejovelho.ba.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço 

Praça Municipal, nº 86 – Centro – Tabocas do Brejo Velho - Bahia / CEP: 47.760-000 / Fone: (77) 

3657-2160; 
 

23.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento 

da impugnação; 
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23.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame; 
 

23.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 

Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital; 
 

23.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado 

da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 

elaboração do edital e dos anexos; 
 

23.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 
 

23.8. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
 

23.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração. 

 

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico; 
 

24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pelo Pregoeiro; 
 

24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília – DF; 
 

24.4.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 

não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação; 
 

24.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação; 
 

24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação; 
 

24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 
 

24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 
 

24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e 

do interesse público. 
 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE 

TABOCAS DO BREJO VELHO 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 13.655.659/0001-28 

 

Praça Municipal, nº 86 – Centro – Tabocas do Brejo Velho - Bahia / CEP: 47.760-000 / Fone: (77) 3657-2160. 

 

24.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
 

24.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico https://bllcompras.com, 

nos dias úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo 

permanecerão com vista franqueada aos interessados. 
 

24.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 

ANEXO II – Modelo de proposta; 

ANEXO III – Termo de Adesão – BLL; 

ANEXO IV – Custo pela utilização do sistema; 

ANEXO V – Declaração Inidoneidade; 

ANEXO VI – Declaração Habilitação; 

ANEXO VII – Declaração menor de idade; 

ANEXO VIII – Declaração ME/EPP 

ANEXO IX – Declaração Responsabilidade 

ANEXO X – Declaração Vínculo 

ANEXO XI – Minuta do Termo de Contrato Administrativo 
 

 

Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 16 de abril de 2021. 

 

 

 

Flávio da Silva Carvalho 

Prefeito Municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bllcompras.com/Home/Login


 PREFEITURA MUNICIPAL DE 

TABOCAS DO BREJO VELHO 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 13.655.659/0001-28 

 

Praça Municipal, nº 86 – Centro – Tabocas do Brejo Velho - Bahia / CEP: 47.760-000 / Fone: (77) 3657-2160. 

 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
Este termo de referência visa esclarecer as empresas participantes do processo de 
contratação quanto aos seus direitos e obrigações, identificando os tipos de serviços 
a executar e estabelecendo as diretrizes gerais para sua execução, definindo critérios 
de execução, materiais e equipamentos a incorporar aos serviços, bem como suas 
especificações que assegurem os melhores resultados do empreendimento. Todas as 
exigências da Contratante contidas neste termo de referência serão consideradas 
como de conhecimento das empresas interessadas que apresentarem propostas. 
 
1. OBJETO: O objeto do presente TR é a escolha da proposta mais 
vantajosa para a contratação de empresa para prestação de serviços 
especializados e continuados de administração e gerenciamento, visando a 
Manutenção Preventiva e Corretiva para a Frota de Veículos Automotores 
deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, com 
fornecimento de peças, executado por empresas Credenciadas (Oficinas e/ou 
Concessionárias) junto à Contratada, envolvendo a implantação e operação 
de um sistema Informatizado, via Internet, pelo período inicial de 12 (doze) 
meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração.  

1.1. A contratação deverá possibilitar o atendimento em Redes de Oficinas 
credenciadas, para atender os veículos da frota deste Município, com rede 
credenciada para manutenção da frota, contemplando, dentro do Estado da 
Bahia, no mínimo, as seguintes cidades: Tabocas do Brejo Velho, Serra 
Dourada, Barreiras, Santa Maria da Vitória, sendo que na cidade de Tabocas 
deverá haver, no mínimo, 01 (uma) oficina credenciada, e no mínimo de 01 
(uma) oficina credenciada nas outras cidades acima, sendo elas, quando 
possível, concessionárias de cada fabricante disponível da frota de veículos 
deste município e 01 (uma) oficina referenciada multimarca, rede credenciada 
de empresas de reboque/ guinchos de veículos em todas as cidades acima 
citadas; 

1.2. O Município de Tabocas do Brejo Velho conta com uma frota de 
aproximadamente 40 veículos que poderão sofrer variações durante a vigência do 
contrato, conforme abaixo: 

RELAÇÃO DE VEICULOS 

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/INFRAESTRUTURA. 

Nº TIPO / MODELO PLACA / CHASSI 

01 GM S-10 PLO 4A76 

02 MOTONIVELADORA – PATROL. CATO 120K 

03 ESCAVADEIRA CAT CAT84116ECMFG08910 

04 ESCAVADEIRA JCB 2132860 

05 PA CARREGADEIRA HYUNDAI OYD 6779 

06 CAÇAMBA BASC.VOLKS OVD 7254 

07 CAÇAMBA BASC. FORD OZE 2127 

08 CAMINHÃO PIPA OZE 0583  

09 CAMIONETE RANGER 4X4 GABINETE PLA1H 77 
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10 TRATOR DO LIXO 5305 

11 TRATOR DO LIXO 5403 

12 MOTONIVELADORA-PATROL VELHA 12K 

13 FORD KA ADM PKL 1180 

14 FORD KA DA GUARDA PKR 7160 

15 MOTO OUI 3738 

 

SEC. DE EDUCAÇÃO 

Nº TIPO / MODELO PLACA / CHASSI 

01 ÔNIBUS ESCOLAR OUT: 2979  

02 ÔNIBUS ESCOLAR NYS 8710 

03 MICROONIBUS NYS 5674 

04 ÔNIBUS KPL 0813 

 

SEC. DE SAÚDE 

Nº TIPO / MODELO PLACA / CHASSI 

01 AMBULÂNCIA RENAULT OZE 4441 

02 AMBULÂNCIA SAVEIRO NTJ 3127 

03 AMBULÂNCIA CORRIER NTQ 6243 

04 AMBULÂNCIA MONTANA PKU 4262 

05 AMBULÂNCIA FIORINO PLG 9666 

06 AMBULÂNCIA RENAULT MARIMAR QTV 0G43 

07 AMBULÂNCIA DUCATO NTV 86 

08 MOTO NYZ 0393 

09 MOTO NYZ 2297 

10 MOTO NYZ 1892 

11 MOTO NYZ 0441 

12 UNO NYZ 7336 

13 UNO JSX 2672 

14 AMBULÂNCIA SAMU - DUCATO PLS 129 

15 AMBULÂNCIA SAMU - RANGER OUX 6302 

 

SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. 

Nº TIPO / MODELO PLACA / CHASSI 

01 UNO JSX 0998 

02 UNO OLF 7264 

 

SEC. DO MEIO AMBIENTE. 

Nº TIPO / MODELO PLACA / CHASSI 

01 AMAROK 4X4 OKY 5047 

 
GABINETE DO PREFEITO. 

Nº TIPO / MODELO PLACA / CHASSI 

01 FORD RANGER PLA1H77 

 
2. DA EXECUÇÃO: 

2.1. Os serviços contratados compreendem: 

a) Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com 
poderes de representante ou preposto, para dirimir eventuais dúvidas, 
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solucionar questões não previstas no contrato e apresentar soluções práticas 
para qualquer problema envolvendo o referido serviço; 

 
3. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

3.1 - Realizar a prestação dos serviços objeto desta licitação, de acordo com o 
presente Termo de Referência; 

3.2 – Implantar no prazo de 15 (quinze) dias a partir da vigência do contrato, os 
serviços de administração e gerenciamento da frota com fornecimento de Sistema 
Informatizado de gestão destinado aos veículos e máquinas, que compreendem: 

a) - Cadastramento dos veículos, máquinas e usuários; 

b) - Estudo da logística da rede de atendimento; 

c) - Credenciamento da rede de atendimento; 

d) - Indicação de equipe de atendimento para a transição do contrato; 

e) - Preparação e distribuição dos equipamentos periféricos; 

f) - Treinamento dos gestores de frota da CONTRATANTE. 

3.3 - A CONTRATADA deverá disponibilizar durante a vigência do contrato, sem ônus 
à CONTRATANTE, programa de capacitação de pessoal para os gestores envolvidos 
na utilização do Sistema, incluindo: 

a) - Detalhamento dos procedimentos para utilização do Software de Gestão e 
Emissão de Relatórios; 

b) - Informações relativas a eventuais falhas operacionais e providências 
necessárias para saná-las;  

d) Aplicação prática do Sistema; 

e) Outras informações julgadas oportunas e necessárias para a correta utilização 
do Sistema. 

3.4 – Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na Lei nº 8666/93 e suas alterações para comprovação, sempre 
que necessário, com a CONTRATANTE; 

3.5 – Manter os empregados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, 
porém sem qualquer vínculo empregatício com esta, cabendo à CONTRATADA todos 
os encargos e obrigações trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e de 
transporte resultante da execução do Contrato; 

3.6 – Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
Contrato, conforme disposto no parágrafo 1 º do Art. 65, da Lei n º 8666/93; 

3.7 – Responsabilizar-se pelos produtos e serviços oferecidos pela rede credenciada 
de estabelecimentos; 
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3.8 – Manter preposto, aceito pela CONTRATANTE, para representar a 
CONTRATADA na execução do Contrato, informando telefone fixo, celular, endereço 
e e-mail para contato, comunicando qualquer alteração que venha a ocorrer nesses 
dados; 

3.9 – Disponibilizar acesso ao banco de dados da CONTRATADA, para consultas, 
emissões de relatórios e transmissão de arquivos para a CONTRATANTE; 

3.10 – Manter arquivos de “backup“ diário e acumulado; 

3.11 - Prestar suporte técnico através de Serviço de Atendimento ao Cliente por 
telefone, Internet e atendimento eletrônico, por meio de central de atendimento, com 
custo a cargo da CONTRATADA, que permita a CONTRATANTE atendimento de 
segunda-feira a sábado das 06h00 às 20h00 horas; 

3.12 - Enviar mensalmente à CONTRATANTE, a contar da vigência do contrato, por 
meio eletrônico, relatório de consumo devendo conter, no mínimo, as seguintes 
informações, acumuladas a partir da execução dos serviços: 

a) - Relação dos veículos por prefixo, placa, marca, modelo, ano de fabricação, 
centro de custo e base da unidade administrativa se houver; 

b) - Histórico das operações realizadas pelo veículo ou equipamento contendo: 

- Data; - Hora; 

- Identificação do estabelecimento; 

- Identificação do condutor; 

- Identificação do veículo (placas); 

- Hodômetro ou horímetro do veículo no momento da manutenção; 

- Operações realizadas por estabelecimento credenciado; 

- As despesas realizadas por centro de custo; 

- As operações realizadas por usuário previamente autorizado pelo CONTRATANTE 
e tipo e valor do objeto prestado. 

3.13 - Cumprir leis, regulamentos e posturas, bem como, quaisquer determinações 
emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto deste Contrato, 
cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer 
transgressão de seus prepostos ou credenciados; 

3.14 - Responder civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais 
ocasionados a Administração ou a terceiros, dolosa ou culposamente, bem como por 
quaisquer acidentes que possam ser vítimas seus empregados; 

3.15 - Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independentemente de 
justificação por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência ou 
comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios a 
disciplina do interesse do Serviço Público; 

3.16 - Zelar pela boa e fiel execução do contrato; 
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3.17 – Manter, a disposição da CONTRATANTE, empregados em número suficiente 
para atender prontamente a prestação dos serviços; 

3.18 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto deste Contrato, cabendo-lhe 
integralmente o ônus decorrente, independente da fiscalização exercida pela 
CONTRATANTE; 

3.19 - Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas os seus 
empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que 
verificados em dependências da CONTRATANTE; 

3.20 - Atender às normas disciplinadoras e demais regulamentos em vigor nas 
dependências da CONTRATANTE; 

3.21 - Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação 
acerca das atividades objeto deste Contrato, sem prévia autorização da 
CONTRATANTE; 

3.22 - Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos 
noticiados que envolvam o objeto contratado, independente de solicitação; 

3.23 – Negociar descontos referentes ao objeto contratual com a rede de postos 
credenciada para os veículos do Município. Esses descontos deverão ser 
discriminados na nota fiscal e nos relatórios disponíveis no sistema da 
CONTRATADA.  

3.24 - Dar conhecimento deste Termo de Referência aos portadores dos referidos 
instrumentos periféricos do sistema destinados aos veículos, bem como orientá-los à 
correta utilização dos mesmos, a fim de que sua finalidade não seja desvirtuada; 

3.25 - Disponibilizar acesso aos órgãos de controle do seu sistema informatizado, o 
qual possibilitará emissão de relatórios; 

3.26 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Município sobre a 
CONTRATADA, não a eximirá de total responsabilidade quanto à execução do 
contrato; 

3.27 – Incumbirá à CONTRATADA monitorar a idoneidade econômico-financeira e a 
regularidade fiscal dos postos credenciados, bem como o pagamento de obrigações 
trabalhistas, sociais e tributárias incidentes e decorrentes da execução dos serviços 
credenciados; 

3.28 – A CONTRATADA disponibilizará consulta de saldo dos cartões nos 
equipamentos periféricos da rede credenciada e sistema informatizado; 

3.29 – Disponibilizar no site da CONTRATADA, através de link específico as 
certidões de regularidade, bem como a Declaração de Repasse, indicada nos itens 
8.1.3 e 8.1.4 deste termo, e mantê-las atualizadas durante a execução do contrato, 
em razão da necessidade dos órgãos instruírem seus processos de pagamento 
mensalmente; 
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3.30 – Atender com prioridade as solicitações dos órgãos/entidades, para execução 
de serviços; 

3.31 – Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, 
cujas reclamações a CONTRATADA se obriga prontamente a atender; 

3.32 - Prestar os serviços com organização e elevada qualidade; 

3.33 - Informar imediatamente qualquer irregularidade que comprometa ou inviabilize 
o fornecimento do objeto licitado. 
 
4 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

4.1 - Entendem-se como CONTRATANTE o Município de Tabocas do Brejo Velho; 

4.2 – Estabelecer para cada veículo e equipamento de sua propriedade ou locado um 
limite de crédito; 

4.3 – Conferir, receber e atestar as Faturas/Notas Fiscais de cobrança emitidas pela 
CONTRATADA; 

4.4 – Efetuar o pagamento das Faturas/Notas Fiscais de cobrança emitidas pela 
CONTRATADA de acordo com as condições estabelecidas no edital e no contrato; 

4.5 – Designar servidores ou comissão para acompanhar a execução e fiscalizar a 
prestação dos serviços objeto deste Contrato; 

4.6 – Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com o Contrato; 

4.7 – A existência da fiscalização por parte da CONTRATANTE de nenhum modo 
diminui ou altera a responsabilidade da CONTRATADA, na prestação dos serviços 
ora assumidos; 

4.8 - Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais ou legais; 

4.9 - Permitir o livre acesso dos empregados identificados pela CONTRATADA para 
comunicação com a CONTRATANTE; 

4.10 - Colocar à disposição da Contratada os elementos e informações necessárias à 
execução dos serviços; 

4.21 - Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas 
obrigações, dentro das normas e condições contratuais;  
 
5 DAS OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DO MUNICÍPIO: 

5.1 - Será considerado como Órgão Gestor Central do Contrato, O Município de 
Tabocas do Brejo Velho onde deverão ser instalados equipamentos que serão 
utilizados para a emissão de relatórios previstos.  

5.2 O Município se reserva no direito de, a qualquer tempo, exigir o afastamento dos 
estabelecimentos credenciados pela CONTRATADA, uma vez que constatado o não 
preenchimento das condições exigidas para os serviços a serem executados ou que 
se conduza de modo inconveniente ou incompatível com a função que lhes foi 
cometida; 
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5.3 A Administração realizará a qualquer tempo, se entender necessário, a avaliação 
de desempenho dos serviços contratados por meio de formulário específico que 
contenha, no mínimo, aspectos de qualidade e prazo; 

5.4 O valor estimado total para o Objeto da Licitação é de R$: 768.245,92 
(Setecentos e sessenta e oito mil duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e 
dois centavos), para o abastecimento dos veículos do MUNICÍPIO DE TABOCAS 
DO BREJO VELHO, com base nas contratações dos últimos 12 (doze) meses pelo 
município, com base nas cotações realizadas no mercado local; 

 

5.5. O Município de Tabocas do Brejo Velho pagará mensalmente à CONTRATADA, 
o valor total sobre o objeto consumido na rede credenciada; 

5.6. O valor Estimado disponibilizado pela CONTRATANTE, incluindo a Taxa 
Administrativa proposto sobre o valor dos itens o qual, será firmado com a 
CONTRATADA, podendo não ser utilizado na sua totalidade ao longo dos 12 (doze) 
meses. 

5.7. O critério utilizado para fins de contratação será o do tipo menor preço por item 
(MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO); 
 
6 DO FATURAMENTO E PAGAMENTO: 

6.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo serviço efetivamente prestado 
no mês de referência, vedada a antecipação, na forma abaixo:  

6.2 - A CONTRATADA deverá emitir e entregar as Notas Fiscais de serviços, 
mensalmente, no primeiro dia útil do mês subsequente a prestação dos serviços, 
detalhando o valor total; 

6.2.1 - As notas fiscais deverão ser emitidas para o Município de Tabocas do Brejo 
Velho, em conformidade com as legislações pertinentes; 

6.2.2 - Incumbirá à CONTRATADA a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso de 
cada fatura devida, a ser revista e aprovada pela CONTRATANTE, juntando-se à 
respectiva discriminação dos serviços efetuados o memorial de cálculo da fatura; 

6.2.3 - A CONTRATADA deverá apresentar, em conjunto com a(s) Nota(s) 
Fiscal(is), as devidas certidões de regularidades e a declaração de repasse dos 
valores devidos às Credenciadas. 

6.3 - A atestação da Nota Fiscal deverá ser efetuada a critério do órgão, de acordo 
com as opções abaixo: 

a) Após minuciosa conferência dos cupons fiscais, os quais deverão ser entregues 
pelos usuários ao setor administrativo, com a Nota Fiscal Eletrônica emitida pelo 
Sistema e documentos a ela anexados: Relatório Analítico-Sintético e 
Detalhamento de Título; ou  

b) Mediante a emissão da Nota Fiscal Eletrônica emitida pelo Sistema com 
documentos a ela anexados: Relatório Analítico-Sintético e Detalhamento de 
Título e ainda o ateste de fornecimento do serviço por cada servidor 
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responsável pela transação, através do relatório disponibilizado pela 
CONTRATADA. 

§ 1º - Em qualquer das hipóteses acima deverá ser obedecida ordem cronológica da 
exigibilidade dos lançamentos, sem os quais não será possível efetuar a referida 
atestação. 

§ 2º - Em qualquer caso, a responsabilidade do ateste ficará a cargo do fiscal do 
contrato no órgão. 

6.4 - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias úteis, a contar da 
apresentação da respectiva Nota Fiscal/Fatura, que deverá ser devidamente atestada 
pelo fiscal de cada órgão; 

6.5 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à 
CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento 
será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem 
qualquer ônus ou correção a ser paga pelo CONTRATANTE. 

6.6 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente o estabelecido na Lei Nº 
4.320/64 e alterações posteriores e legislações pertinentes; 

6.7 – A taxa Administrativa incidirá sobre o valor total dos serviços apurados no 
período, indicado nas Notas Fiscais; 

6.8 – O valor de Desconto deve ser indicado nas Notas Fiscais de forma diferenciada 
em relação a outros descontos que eventualmente sejam concedidos; 

6.9 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de 
liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual; 

6.10 - Não haverá sob a hipótese alguma, pagamento antecipado; 

6.11 - A empresa 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 
prestação dos serviços objeto deste edital; 

6.12 - Os pagamentos não realizados dentro do prazo, motivados pela empresa 
contratada, não serão geradores de direito a reajustamento de preços ou a 
atualização monetária; 

6.13 - O não cumprimento do previsto no CONTRATO permitirá a Contratante a 
retenção do valor da fatura até que seja sanada a irregularidade; 

6.14 - O contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título 
lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual; 

6.15 - Só será emitido atestado de realização de serviço ou ateste na própria Nota 
Fiscal da realização do(s) serviço(s), se atendidas todas as determinações do Termo 
de Referência. 
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7 DO REAJUSTE DE PREÇOS: 

7.1 - O valor, percentual relativo sobre o Desconto será fixo e irreajustável, durante 
vigência do contrato e suas possíveis prorrogações, mesmo que seja negativa. 
 
8 DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO: 

8.1 A CONTRATADA não poderá transferir o contrato, no todo ou em parte, nem 
poderá subcontratar os serviços ora contratados. 
 
9 DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 

9.1 - O prazo de vigência contratual terá início no dia de sua assinatura e terá 
duração de 12 (doze) meses.  

9.2 – A prorrogação poderá ser admitida nos termos do artigo 57, da Lei Federal nº. 
8.666/93, mediante prévia justificativa e autorização da autoridade competente, 
devendo ser precedida, ainda, de manifestação da Assessoria Jurídica do Município. 

Parágrafo Único - Ocorrendo a hipótese prevista no inciso II, artigo 57, da Lei 
Federal nº. 8666/93, a duração do contrato poderá sofrer prorrogação por sucessivos 
períodos, limitada a 60 (sessenta) meses, desde que cumpridas às formalidades 
acima indicadas e demonstrado, que a medida importará em obtenção de preços e 
condições mais vantajosas para a Administração. 
 
10 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATADA: 

10.1 - Comprovar que presta ou prestou, sem restrição, serviço de natureza 
semelhante ao indicado neste Termo de Referência. A comprovação será feita por 
meio de no mínimo 01 (um) atestado, devidamente assinado, carimbado e em papel 
timbrado da empresa ou Órgão tomador do serviço, compatível com o objeto da 
contratação; 
 
11 DA MODALIDADE E CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

11.1 - A Modalidade de licitação será o pregão, em sua forma eletrônica, com disputa 
pelo tipo menor preço por item (MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO). 
 
12 JUSTIFICATIVA: 

12.1 - A contratação da empresa para gerenciamento do abastecimento da frota do 
Município se baseia na intenção de mantermos o suprimento para os veículos com 
maior abrangência, sendo possível a manutenção preventiva e corretiva com 
substituição de peças, evitando pane seca para qualquer destino executado pelo 
Município. Outra característica desta contratação é o maior controle de gastos, que 
se dará com o sistema de gerenciamento para a frota de veículo. Por fim, a busca por 
melhores preços fará com que o gasto seja reduzido. 
 
13 DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO: 
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13.1 – O MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, como CONTRATANTE 
principal, designará conforme a Lei Federal N° 8.666/1993 um FISCAL DE 
CONTRATOS, cuja incumbência é o acompanhamento dos serviços de forma global, 
especialmente quanto a sua qualidade, quantidade e efetividade, em relação ao 
objeto contratado; 

13.2 - Os serviços serão acompanhados e fiscalizados Pelo Fiscal de Contratos. 

13.3 - A fiscalização do contrato será regida de acordo com a legislação vigente. 
 
14 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

14.1 - As despesas decorrentes da execução dos Contratos a serem firmados 
correrão à conta dos recursos financeiros provenientes das seguintes dotações 
orçamentárias: 

 

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO 

UNIDADE: 02.02.000 Fonte SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PROJ/ATIV: 04.122.002.2007 0100 Desenvolvimento das Ações de Administração 

UNIDADE: 02.05.000 Fonte SECRETARIA M. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. 

PROJ/ATIV: 15.452.006.2026 
0100 

Desenv. de Ações de Servs. Gerais, Conservação e Man. do Part. Público 
0142 

PROJ/ATIV: 15.452.006.2028 0100 Desenv. de Ações de Limpeza Pública 

UNIDADE: 02.08.000 Fonte SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 

PROJ/ATIV: 26.782.009.2039 0100 Desenvolvimento das Ações em Transporte 

UNIDADE: 02.11.000 Fonte SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO 

PROJ/ATIV: 18.541.004.2044 0100 Manutenção Ativ. Desenv. Sustentável e Meio Ambiente e Turismo 

UNIDADE: 02.11.001 Fonte FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA 

PROJ/ATIV: 18.541.004.2045 0100 Desenvolvimento das Ações d Fundo Municipal de Meio Ambiente 

UNIDADE: 02.12.001 Fonte FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 

PROJ/ATIV: 12.361.003.2052 7101 Gerenciamento das Atividades Educacionais 

PROJ/ATIV: 12.361.003.2053 7101 Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental – Rec. Próprio. 

PROJ/ATIV: 12.361.003.2060 0104 Desenvolvimento das Atividades de Educação – Salário Educação. 

PROJ/ATIV: 12.361.003.2061 0115 
Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar–PNATE 
FUNDAMENTAL. 

PROJ/ATIV: 12.361.003.2064 0115 Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar Estadual - PETE. 

UNIDADE: 02.12.002 Fonte FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB 

PROJ/ATIV: 12.361.003.2067 0119 Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental – FUNDEB 40% 

UNIDADE: 02.13.001 Fonte FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PROJ/ATIV: 10.301.005.2070 

0114 
Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações Básicas e Estratégicas de 
Atenção Básica / Primária. 

6102 

0214 

PROJ/ATIV: 10.301.005.2077 6102 Manter as Ações e Serviços Municipais de Saúde 

PROJ/ATIV: 10.301.005.2079 

0114 
Gestão dos Serviços de Saúde, Hospitalar e Ambulatorial /Atenção 
Especializada. 

6102 

0214 

UNIDADE: 02.04.001 Fonte FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 

PROJ/ATIV: 08.244.007.2013 

0100 

Desenvolvimento dos Serviços de Proteção Social 0129 

0128 

PROJ/ATIV: 08.244.007.2016 
0129 

Ações de Fortalecimento a Gestão do SUAS  / FMAS 
0100 

ELEMENTO: 3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 

ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA. 
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15 DISPOSIÇÕES GERAIS: 

15.1 - A empresa vencedora do certame será aquela que apresentar a propostas com 
tipo menor preço por item (MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO), para o Município 
de Tabocas do Brejo Velho/BA.  

 

 
Tabocas do Brejo Velho – Bahia, 05 de abril de 2021. 

 
 
 

Luís Eduardo Oliveira dos Reis  
Secretário Municipal de Administração. 

. 
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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 
  

ANEXO I - A 

 

 

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS OBJETO DE CONTRATAÇÃO 
 
 

Tab.01- Planilha de Discriminação dos Serviços; Tab.02- Planilha de Manutenção 
Preventiva; Tab.03- Planilha de Manutenção Corretiva; Tab.04-Planilha de Relação dos 
Veículos e Planilha de Apresentação do Sistema-Tab. 05. 

 

TABELA - 01 
DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS 

01 Fornecimento de Lubrificantes; 

02 
Fornecimento de Produtos afins (anticorrosivo, aditivo para radiador, filtro de combustível 
e óleo, pito de pneu diversos números, válvula de pneu, pneu, cera e estopa, etc.); 

03 
Prestação de serviços de lavagem simples e completa, lubrificação e aplicação de anti-
rusti; 

04 Prestação de serviços de consertos e rodízios de pneus. 

 
a) Manutenção Preventiva ou Leve compreende todos os serviços executáveis em 

postos de abastecimento e/ou oficinas reparadora de auto, tais como: 

 
TABELA - 02 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

Consertos de pneus (serviços de borracharia); 

Troca de pneus, alinhamento e balanceamento de rodas; 

Troca de óleo de motor, câmbio e diferencial, óleo de freio, líquido de arrefecimento; 

Lavagem simples e completa; 

Lavagem geral com polimento, aspiração e lubrificação; 

Reposição de palhetas de limpador, correias de alternador/gerador, etc. 

 
b) Manutenção Corretiva ou Pesada compreende todos os serviços executáveis em 

oficinas reparadoras de auto, tais como: 

 
TABELA - 03 

MANUTENÇÃO CORRETIVA 

Mecânicos; 

Elétricos; 

Pintura e funilaria; 

Injeção eletrônica; 

Capotaria; 

Ar-condicionado; 

Reboque de veículos 
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TABELA - 04 
 

RELAÇÃO DE VEÍCULOS / MÁQUINAS 

  VEÍCULO - ANO / MODELO PLACA POLICIAL / CHASSI 

01 AMAROK 4X4 OKY 5047 

02 AMBULÂNCIA CORRIER NTQ 6243 

03 AMBULÂNCIA DUCATO NTV 86 

04 AMBULÂNCIA FIORINO PLG 9666 

05 AMBULÂNCIA MONTANA PKU 4262 

06 AMBULÂNCIA RENAULT OZE 4441 

07 AMBULÂNCIA RENAULT MARIMAR QTV 0G43 

08 AMBULÂNCIA SAMU - DUCATO PLS 129 

09 AMBULÂNCIA SAMU - RANGER OUX 6302 

10 AMBULÂNCIA SAVEIRO NTJ 3127 

11 CAÇAMBA BASC. FORD OZE 2127 

12 CAÇAMBA BASC.VOLKS OVD 7254 

13 CAMINHÃO PIPA OZE 0583 

14 CAMIONETE RANGER 4X4 GABINETE PLA1H 77 

15 ESCAVADEIRA CAT CAT84116ECMFG08910 

16 ESCAVADEIRA JCB 2132860 

17 FORD KA ADM PKL 1180 

18 FORD KA DA GUARDA PKR 7160 

19 FORD RANGER PLA1H77 

20 GM S-10 PLO 4A76 

21 MICROONIBUS NYS 5674 

22 MOTO OUI 3738 

23 MOTO NYZ 0393 

24 MOTO NYZ 2297 

25 MOTO NYZ 1892 

26 MOTO NYZ 0441 

27 MOTONIVELADORA – PATROL. CATO 120K 

28 MOTONIVELADORA-PATROL VELHA 12K 

29 ÔNIBUS KPL 0813 

30 ÔNIBUS ESCOLAR OUT: 2979 

31 ÔNIBUS ESCOLAR NYS 8710 

32 PA CARREGADEIRA HYUNDAI OYD 6779 

33 TRATOR DO LIXO 5305 

34 TRATOR DO LIXO 5403 

35 UNO NYZ 7336 

36 UNO JSX 2672 

37 UNO JSX 0998 

38 UNO OLF 7264 
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TABELA - 05 

01 Apresentar o sistema 
Ser acessível via WEB, 24 (vinte e quatro) horas por dia, não 
devendo ser necessário nada mais que um navegador de internet 
para tanto (Internet Explore, Firefox ou Google Chrome). 

03 
Cadastrar órgãos/entes e 
centros de custo 

Permitir a criação de forma hierarquizada de órgão centralizador, 
órgãos aderentes e centros de custos 

04 Cadastrar Gestores 

Cadastro de motoristas e gestores contendo, no mínimo: 
Nome; 
Data de nascimento;  
RG; 
CPF; 
Órgão de Lotação;  
Matrícula 

05 Cadastrar veículos 

Cadastro de veículos com registro no DETRAN, contendo no 
mínimo: Lotação do veículo: órgão, cidade e código do centro de 
custo; 
Placa,  
RENAVAM, 
chassi,  
marca/modelo,  
ano de fabricação, ano do modelo 
capacidade/potência/cilindrada,  
categoria, 
cor predominante, 
dados do hodômetro dos veículos; adesivado ou não adesivado; 
Em se tratando de veículos locados: Razão social da locadora; 
CNPJ da locadora; Valor mensal da locação, 

 

06 Cadastrar motoristas 

Cadastro de motoristas e gestores contendo, no mínimo:  
Nome; 
Data de nascimento;  
RG; 
CPF; 
Órgão de Lotação;  
Matrícula; 
Em se tratando de motorista:  
RENACH; 
Data de vencimento do RENACH 

07 

Prover solução que impeça 
que o cadastro de 
motoristas seja concluído 
no sistema sem os dados 
completos 

O sistema não deve permitir a finalização de qualquer um dos 
cadastros de motoristas sem:  
Nome; 
Data de nascimento;  
RG; 
CPF 
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PLANILHA ESTIMATIVA DE GASTOS ORÇADA PELA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE 

AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA E 

DISPONIBILIZAÇÃO DE CARTÕES PARA A MANUTENÇÃO. 

 
 

LOTE 01 –MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. 

Item Descrição do produto Unid. Qtde. / Ano  
Preço Médio 

Unit. (R$) 

Vlr. Total Anual 
estimado 

01 
Manutenção de veículos c/ 
reposição de peças Unidade 522.245,92 R$: 1,00 

 
R$: 522.245,92 

02 
Manutenção de veículos 

Serviços 
Hora 2.500 R$: 60,00 R$: 150.000,00 

03 
Manutenção de Máquinas 
Pesadas Serviços Hora 1.200 R$: 80,00 R$: 96.000,00 

04 
Gerenciamento de serviços 
(taxa de administração) Percentual 

    

Valor Total do Lote 01  R$: 768.245,92 

 
*OBS: Especificamente neste certame, PELA IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE 

SEREM EFETUADOS LANCES COM VALORES NEGATIVOS NO SISTEMA BLL, 

UTILIZADO PELO MUNICÍPIODE TABOCAS DO BREJO VELHO, PARA 

PROCESSAMENTO DOS PREGÕES ELETRÔNICOS, o Licitante deverá elaborar a 

sua proposta de preços indicando a TAXA DE ADMINISTRAÇÃO com duas casas 

decimais. 
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.ANEXO II 

 

MODELO: PROPOSTA DE PREÇOS 
 

Licitação Nº 003/2021 – PMTBV/BA Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 

Tipo: MENOR PREÇO (MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO). 
 

Sessão Pública: ..../.../2021, às ............(...................) horas. 

Local: Setor de Licitação desta Prefeitura Municipal, situada na Praça Municipal, nº 

86 – Centro – Tabocas do Brejo Velho – BA.  

 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE: 
 

Nome da Empresa:  

CNPJ: 

ENDEREÇO: 
 

Apresentamos nossa proposta para _______________________________________, 

modalidade Pregão Eletrônico n.º ______/_____, acatando todas as estipulações consignadas, 

conforme abaixo: 
 

Item Descrição do produto Unid. Qtde. / Ano 
Preço Médio 

Unit. (R$) 

Vlr. Total Anual 
estimado 

01 
Manutenção de veículos c/ 
reposição de peças 

Unid. 
522.245,92 

1 R$: 522.245,92 

02 
Manutenção de veículos 
Serviços 

Hora 
2.500 

R$: 60,00 R$: 150.000,00 

03 
Manutenção de Máquinas 
Pesadas Serviços 

Hora 
1.200 

R$: 80,00 R$: 96.000,00 

04 
Gerenciamento de serviços 
(taxa de administração) 

Percentual (%) 
  

R$: 

Valor Total do Lote 01  R$: 
 

Valor total da proposta (por extenso): R$ ________ (____________________________).  
 
OBS: O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços, em rigorosa 
conformidade com as especificações do Edital e seus Anexos, com valor unitário 
em reais e especialmente a Taxa de Administração, expressa em percentual (%) com 
no máximo, 02 (duas) casas decimais, e nele deverão estar inclusos todos os 
custos com salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal 
do fornecedor, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais 
empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, 
aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, 
direta ou indiretamente, incorram ou venham a incorrer direta ou indiretamente 
sobre o objeto licitado, em consonância com o Anexo III modelo de Proposta de 
Preços. 
 

- Será aceita a apresentação de Taxa de Administração em percentual (%) não podendo 
ser superior a 1,0 % (Um por cento), sendo aceita taxa igual ou abaixo de zero 
(NEGATIVA).  
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-Os valores da Taxa da Administração em percentual (%) cotados deverão ser 
referidos à data de recebimento das propostas, considerando-se a condição de 
pagamento à vista, não devendo por isso computar qualquer custo financeiro para o 
período de processamento das faturas; 

 

-Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, 
considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo por isso computar 
qualquer custo financeiro para o período de processamento das faturas; 

-As propostas deverão prever e especificar o período de garantia dos serviços 
e das peças de reposição; 

 

-A licitante vencedora deverá disponibilizar rede de postos de abastecimento 
credenciados e equipa- dos para aceitar transações com os cartões eletrônicos, ou 
transações via internet, dentro do Estado da Bahia; 
 
A contratação deverá possibilitar o atendimento em Redes de Oficinas 
credenciadas, para atender os veículos da frota deste Município, com rede 
credenciada para manutenção da frota, contemplando, dentro do Estado da Bahia, 
no mínimo, as seguintes cidades: Tabocas do Brejo Velho, Serra Dourada, 
Barreiras, Santa Maria da Vitória, sendo que na cidade de Tabocas deverá haver, no 
mínimo, 01 (uma) oficina credenciada, e no mínimo de 01 (uma) oficina credenciada 
nas outras cidades acima, sendo elas, quando possível, concessionárias de cada 
fabricante disponível da frota de veículos deste município e 01 (uma) oficina 
referenciada multimarca, rede credenciada de empresas de reboque/ guinchos de 
veículos em todas as cidades acima citadas; 

 

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 (sessenta) dias a contar da abertura da 

sessão presencial.  

 

Local e Data: __/__/____.  

 
 

________________________________________ 

NOME E CPF 

ASSINATURA DO 
REPRESENTANTE E CARIMBO DA EMPRESA. 
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ANEXO - III 

 

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BLL - BOLSA 

DE LICITAÇÕES DO BRASIL 
 

 

Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica) 

Razão Social: 

Ramo de Atividade: 

Endereço: 

Complemento: Bairro: 

Cidade: UF: 

CEP: CNPJ: 

Telefone Comercial: Inscrição Estadual: 

Representante Legal: RG: 

E-mail: CPF: 

Telefone Celular: 

Whatsapp: 

Resp. Financeiro: 

E-mail Financeiro: Telefone: 

E-mail para informativo de edital 

ME/EPP: ( ) SIM ( ) Não 

 

1) Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao 

Regulamento do Sistema de pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do 

qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem; 
 

2) São responsabilidades do Licitante: 
 

I. Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de 

negócios dos quais venha a participar; 

II. Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos 

editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor; 

III. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas 

demais normas e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, 

dos quais declara ter pleno conhecimento; 

IV. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, 

conforme Anexo III. 

V. Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. 
 

3) O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica 

o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do 

Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. 
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4) O Licitante autoriza a BLL – Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de 

cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e 

condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da 

BLL - Bolsa de Licitações do Brasil. 
 

5) O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer 

tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades 

assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou em 

andamento. 

O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da 

última utilização do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. 

Responsabilizando-se pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as 

informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários do Sistema, devendo, 

ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida. 

 

 

Local e data: _______________________________________________ 

 

 

 

_____________________________________________________ 

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS 

ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS 

ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO 

(AUTENTICADAS). 
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ANEXO IV 

ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE 

LICITAÇÕES DA BLL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL 

INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA 
 
Razão Social do Licitante: 

CNPJ/CPF: 

Operadores 

01 Nome:                                        

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 E-mail: Whatsapp 
 

02 Nome:  

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 E-mail: Whatsapp 
 

03 Nome:  

 CPF: Função: 

 Telefone: Celular: 

 E-mail: Whatsapp 

 
O Licitante reconhece que: 
 

I. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso 

exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma 

responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido; 
 

II. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL – Bolsa de 

Licitações do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante; 
 

III. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada 

imediatamente à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio de acesso; 
 

IV. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas 

no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e 

verdadeiros; e o não pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de 

inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de Credito e 

no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica. 

 
Local e data: 

 

_____________________________________________________ 

(Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório) 

 
 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE 

TABOCAS DO BREJO VELHO 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ: 13.655.659/0001-28 

 

Praça Municipal, nº 86 – Centro – Tabocas do Brejo Velho - Bahia / CEP: 47.760-000 / Fone: (77) 3657-2160. 

 

ANEXO - V 

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE 
 

(Papel timbrado da empresa) 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021 

 

Ao 
 

MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
 

 

 

 

A Empresa, ______________________________________, inscrita ao CNPJ nº 

____________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 

___________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº 

______________ e do CPF nº ___________________, DECLARA, sob as penas da Lei, 

que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão 

Eletrônico nº _____________ instaurada pela Prefeitura Municipal de ________, que não 

fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de 

suas esferas. 

 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

 

 

Local e data, 

 

 

 

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa) 

 

 

 

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

carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO - VI 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 

(Papel timbrado da empresa) 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021 

 

 

Ao 
 

MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
 

 

 

 

A ______________________________________, inscrita ao CNPJ nº 

____________________, Sediada ___________________, DECLARA, sob as penas da 

Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 

processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Local e data, 

 

 

 

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa) 

 

 

 

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

carimbada com o número do CNPJ. 
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ANEXO - VII 

DECLARAÇÃO MENOR DE IDADE 
 

(Papel timbrado da empresa) 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021 

 

 

Ao 
 

MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
 

 

 

 

A ______________________________________, inscrita ao CNPJ nº 

____________________, Sediada ___________________, DECLARA, que não 

possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei 

Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 

8666/93. 

 

Local e data, 

 

 

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa) 

 

 

OBS.  

 

1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e 

carimbada com o número do CNPJ. 

 

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar 

essa condição. 
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ANEXO - VIII 

MODELO: DECLARAÇÃO ME/EPP 

(Timbre / logomarca da empresa emitente – CNPJ) 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021 

 

 

Ao 
 

MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 

 

 

A empresa _______________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita ao 

CNPJ nº----------, para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei 

complementar N. 123/06, DECLARA, sob as penas da lei; 

 

(  ) Que não possuí a condição de micro empresa, nem a de empresa de pequeno porte. 

 

(  ) Que está enquadrada, na data designada para o início da sessão pública, na condição de 

microempresa e que não está incurso nas vedações a que reporta § 4° do art. 3° da Lei 

Complementar N° 123/06. 

 

(  ) Que está enquadrada, na data designada para o início da sessão pública, na condição de 

pequeno porte e que não está incurso nas vedações a que reporta § 4° do art. 3° da Lei 

Complementar N° 123/06. 

 

(  ) Para os efeitos do § 1° do art. 43 da Lei Complementar N° 123/06, havendo restrição na 

comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederá no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento de declaração do vencendo 

do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, cientes de 

que a não-regularização da documentação, no prazo previsto implicará decadência do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, 

especialmente a definida no art. 81. 

 

Local e data, 

 

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa) 

 

OBS.  

 
Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do 

CNPJ. 
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ANEXO - IX 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 

(Papel timbrado da empresa) 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021 

 

 

Ao 
 

MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
 

 

 

 

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do 

Pregão...............................da Prefeitura Municipal de Tabocas do Brejo Velho/BA, que a 

empresa............................................................tomou conhecimento do Edital e de todas as 

condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do 

Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei. 

 

 

Local e data, 

 

 

 

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa) 

 

 

 

OBS.  
 

Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do 

CNPJ.  
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ANEXO - X 

DECLARAÇÃO DE VÍNCULO 
 

(Papel timbrado da empresa) 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021 

 

 

Ao 
 

MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO. 
 

 

 

 

A ______________________________________, inscrita ao CNPJ nº 

____________________, Sediada ___________________, DECLARA, sob as penas da 

lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade 

_______________nº_______, instaurada pelo Município de _________, não integra nosso 

corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de 

órgão direto ou indireto da Administração Municipal. 

 

Por ser verdade, firmamos o presente. 

 

 

Local e data, 

 

 

 

(Assinatura e identificação do responsável pela empresa) 

 

 

 

OBS.  
 

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

com o número do CNPJ. 
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ANEXO XI  

MODELO DA DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO 

Licitação Nº 003/2021 – PMTBV/BA Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Tipo: MENOR 

PREÇO POR LOTE. 

 

Declaro para fins de atendimento às exigências editalícias, 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 pela licitante, 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 tentou, 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 da 

referida licitação; 

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 da referida 

licitação; 

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 

da Administração do Município de Tabocas do Brejo Velho/BA antes da abertura oficial 

das propostas;  

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-las. 

 

Local e data 

______________________________________________ 

Nome e Cargo do Representante da Empresa 
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ANEXO XII 

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0XX/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO º 183/2021 

 
 

O MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica 

de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF, sob o nº 13.655.659/0001-28, neste ato 

representado por seu Prefeito, o Senhor Flávio da Silva Carvalho, portador de CPF sob o n˚ 

000.000.000-00 e RG nº 00000, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro lado à 

empresa XXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº 00.000.000/0000-00, localizada na 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, nº 000, Centro – xxxxxxxxx – xx, aqui representado pelo o Sr. 

AAAAAAAAAAAAAAAA, CPF nº 000.000.000-00 e RG nº 0000000, SSP/XX, de agora em 

diante denominada CONTRATADA, ajustam entre si e na conformidade do que estabelece as Leis 

nº 8.666/93 e 10.520/02, e demais legislação pertinente obedecida às condições estabelecidas na 

licitação realizada na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021, mediante as seguintes 

cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

1.1. O presente contrato tem como fundamento legal o processo de licitação, modalidade 

Pregão Eletrônico nº 003/2021, tombado no MUNICÍPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO, 

ESTADO DA BAHIA, pelo qual foi escolhida a proposta apresentada pela Contratada, tendo 

sido observadas as disposições contidas nas Leis 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações 

posteriores. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO: 

2.1. Contratação de empresa para prestação de serviços especializados e continuados de 

administração e gerenciamento, visando a Manutenção Preventiva e Corretiva para a Frota de 

Veículos Automotores deste Município de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, em caráter 

ininterrupto de segunda-feira a domingo, pelo período de um ano, conforme condições, quantidades 

e exigências estabelecidas no Termo de Referência do Edital Pregão Eletrônico nº 003/2021. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR ESTIMADO E DO PREÇO: 

3.1. Valor estimado do presente Contrato é de R$: 768.245,92 (Setecentos e sessenta e oito mil 

duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos), sendo que a Contratante pagará à 

Contratada o valor dos produtos efetivamente consumido; 

3.2. O valor anual com a Taxa Administrativa ofertada para o presente contrato é R$: 

__________ (__________), já considerados e inclusos todos os custos, impostos, taxas, encargos 

sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, bem como outras despesas e 

custos diretos e indiretos, indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações decorrentes deste 

contrato, que correrão por conta da Contratada; 
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3.3. O valor mensal/anual deste Contrato é meramente estimativo, não cabendo à Contratada 

quaisquer direitos, caso o mesmo não seja atingido durante a vigência. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO: 

4.1. As regras atinentes ao pagamento são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao 

Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2021. 

 

CLAUSULA QUINTA - DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA: 

5.1. As despesas correspondentes ao pagamento do preço de compra ajustado neste Contrato 

correrão conforme a seguinte dotação orçamentária: 
 

ORGÃO: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO 

UNIDADE: 02.02.000 Fonte SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PROJ/ATIV: 04.122.002.2007 0100 Desenvolvimento das Ações de Administração 

UNIDADE: 02.05.000 Fonte SECRETARIA M. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. 

PROJ/ATIV: 15.452.006.2026 
0100 

Desenv. de Ações de Servs. Gerais, Conservação e Man. do Part. Público 
0142 

PROJ/ATIV: 15.452.006.2028 0100 Desenv. de Ações de Limpeza Pública 

UNIDADE: 02.08.000 Fonte SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 

PROJ/ATIV: 26.782.009.2039 0100 Desenvolvimento das Ações em Transporte 

UNIDADE: 02.11.000 Fonte SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO 

PROJ/ATIV: 18.541.004.2044 0100 Manutenção Ativ. Desenv. Sustentável e Meio Ambiente e Turismo 

UNIDADE: 02.11.001 Fonte FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA 

PROJ/ATIV: 18.541.004.2045 0100 Desenvolvimento das Ações d Fundo Municipal de Meio Ambiente 

UNIDADE: 02.12.001 Fonte FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 

PROJ/ATIV: 12.361.003.2052 7101 Gerenciamento das Atividades Educacionais 

PROJ/ATIV: 12.361.003.2053 7101 Gerenciamento das Ações do Ensino Fundamental – Rec. Próprio. 

PROJ/ATIV: 12.361.003.2060 0104 Desenvolvimento das Atividades de Educação – Salário Educação. 

PROJ/ATIV: 12.361.003.2061 0115 Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar–PNATE FUNDAMENTAL. 

PROJ/ATIV: 12.361.003.2064 0115 Desenvolvimento das Ações do Transporte Escolar Estadual - PETE. 

UNIDADE: 02.12.002 Fonte FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB 

PROJ/ATIV: 12.361.003.2067 0119 Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental – FUNDEB 40% 

UNIDADE: 02.13.001 Fonte FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PROJ/ATIV: 10.301.005.2070 

0114 
Manter, Ampliar, Fortalecer e Apoiar as Ações Básicas e Estratégicas de Atenção 

Básica / Primária. 
6102 

0214 

PROJ/ATIV: 10.301.005.2077 6102 Manter as Ações e Serviços Municipais de Saúde 

PROJ/ATIV: 10.301.005.2079 

0114 

Gestão dos Serviços de Saúde, Hospitalar e Ambulatorial /Atenção Especializada. 6102 

0214 

UNIDADE: 02.04.001 Fonte FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 

PROJ/ATIV: 08.244.007.2013 

0100 

Desenvolvimento dos Serviços de Proteção Social 0129 

0128 

PROJ/ATIV: 08.244.007.2016 
0129 

Ações de Fortalecimento a Gestão do SUAS  / FMAS 
0100 

ELEMENTO: 3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 

ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. JURÍDICA. 
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CLÁUSULA SEXTA - DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES: 

6.1. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

6.1.1. A CONTRATADA, quanto à qualificação técnica, declara que cumpre todas as 

exigências estabelecidas no Edital e no Termo de Referência. 

6.2. DA SUBCONTRATAÇÃO: 

6.2.1. Não será admitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste Contrato. 

6.3. A CONTRATADA deverá cumprir ainda, com os demais requisitos e condições 

estabelecidas no Edital, no Termo de Referência e neste Contrato. 

 

CLAUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA: 

7.1. O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura, 

sendo até o dia xx de xxxxxxxx de 20xx. Este prazo poderá ser prorrogado, a critério da 

unidade administrativa solicitante, mantidos todos os direitos, obrigações e responsabilidades, 

desde que ocorra qualquer um dos motivos relacionados no art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 

8.666/93, prorrogação essa que deverá ser devidamente justificada e instrumentalizada por termo 

aditivo. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

8.1. É responsabilidade da CONTRATADA a execução do objeto contratado em estreita 

observância da legislação vigente para contratações públicas, as especificações técnicas e 

obrigações contidas no Edital e seus Anexos e em sua Proposta Comercial, além das constantes 

dos artigos 55 inciso XIII, 66, 68, 69, 70 e 71 da Lei 8.666/1993 assumindo-as integralmente; 

8.2. Constituem obrigações da CONTRATADA, além da constante do art. 66 da Lei Federal 

nº 8.666/1993, as especificadas no Termo de Referência, Anexo do Edital, e ainda:  

8.2.1. Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nas quantidades e padrões 

estabelecidos, vindo a responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, nos termos da legislação vigente, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado, 

conforme espeque no art. 70 da Lei nº 8.666/1993; 

8.2.2. Atender prontamente todas as solicitações do CONTRATANTE previstas no Edital, no 

Termo de Referência e outras estabelecidas neste Contrato; 

8.2.3. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente 

e prestar os esclarecimentos necessários; 

8.2.4. Aceitar, nas mesmas condições do Contrato, os acréscimos ou supressões, que se 

fizerem necessários no serviço, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 

do Contrato, consoante o disposto no art.65, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/1993; 

8.2.5. Obrigar-se a não empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, bem como a não empregar menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 anos; 
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8.2.6. Manter durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações 

por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de 

contratação, conforme inciso XIII, art. 55, da Lei nº 8.666/1993. 

8.2.6.1. Na hipótese de ser constatada a inadimplência das condições contidas no item 

anterior, a CONTRATADA será notificada para regularização no prazo definido pela 

Administração, sob pena de rescisão. 

8.2.7. Nos aditamentos ao Contrato, a CONTRATADA, após a comunicação para assinatura 

do respectivo termo, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para devolve-lo ao 

CONTRATANTE, e se houver alteração dos representantes da CONTRATADA, deverá enviar 

juntamente o novo documento, no qual confere os poderes, devidamente autenticado, 

conforme as condições e qualificações jurídicas exigidas no Edital e Anexos; 

8.2.8. Manter sempre atualizados os seus dados cadastrais, alteração da constituição social ou 

do estatuto, conforme o caso, principalmente em caso de modificação de endereço, sob pena de 

infração contratual. 

8.2.9. As obrigações da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao 

Edital do Pregão Eletrônico 003/2021. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

9.1. O regime jurídico desta contratação confere ao CONTRATANTE as prerrogativas 

relacionadas no Artigo 58 da Lei n° 8.666/1993; 

9.2. Constituem obrigações do CONTRATANTE, além da constante do artigo 66 da Lei 

Federal nº 8.666/93, as especificadas no Termo de Referência, Anexo do Edital e ainda: 

9.2.1. Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do objeto contratado; 

9.2.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA; 

9.2.3. Efetuar a análise do documento de cobrança, atestar em tempo hábil, e encaminhar ao setor 

competente para a realização do pagamento; 

9.2.4. Efetuar o pagamento na forma ajustada neste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:  

10.1. A responsabilidade pela gestão e fiscalização da execução deste Contrato ficará a cargo 

do Servidor XXXXXXX , os quais serão responsáveis pelo recebimento e atesto do documento 

de cobrança; 

10.2. Os servidores indicados pela Unidade Técnica deste Contrato serão designados pela 

Secretaria Municipal de Administração; 

10.3. Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte da 

CONTRATADA, os titulares da fiscalização deverão, de imediato, comunicar por escrito ao 

órgão de administração do CONTRATANTE, que tomará as providências para que se apliquem 

as sanções previstas na lei, no Edital, no Termo de Referência, bem como neste Contrato, sob 

pena de responsabilidade solidária pelos danos causados por sua omissão; 
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10.4. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral 

responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua competência. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

11.1. DO DOCUMENTO DE COBRANÇA: 

11.1.1. Para efeitos de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar documento de 

cobrança, constando de forma discriminada, a efetiva realização do objeto contratado, 

informando o nome e numero do banco, a agência e o número da conta corrente em que o 

crédito deverá ser efetuado; 

11.1.2. A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança 

a comprovação de que cumpriu as seguintes exigências, cumulativamente: 

a) Declaração de optante do Simples Nacional (se couber); 

b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 

c) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União, incluindo as contribuições previdenciárias, emitida pela Receita Federal do 

Brasil – RFB e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, com base na Portaria 

Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014; 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

e) Certidão de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual; 

f) Certidão de Regularidade Fiscal com a Fazenda Municipal. 

11.1.3. Caso o objeto contratado seja faturado em desacordo com as disposições 

previstas no Edital, no Termo de Referência e neste instrumento ou sem a observância das 

formalidades legais pertinentes, a CONTRATADA deverá emitir e apresentar novo documento 

de cobrança, não configurando atraso no pagamento; 

11.1.4. Após o atesto do documento de cobrança, que deverá ocorrer no prazo de até 05 

(cinco) dias úteis, contados do seu recebimento no Protocolo do Município, o gestor do 

contrato deverá encaminhá-lo para pagamento. 

11.2. DO PAGAMENTO: 

11.2.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante crédito em conta corrente até 

o 10º (décimo) dia útil após o atesto do documento de cobrança e cumprimento da perfeita 

realização do objeto contratado, mediante prévia verificação da regularidade fiscal da 

CONTRATADA; 

11.2.2. Antes do pagamento, o CONTRATANTE realizará consulta ao SICAF para 

verificar a manutenção das condições de habilitação; 

11.2.3. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da 

CONTRATADA, proceder-se-á à sua advertência, por escrito, no sentido de que, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, a CONTRATADA regularize sua situação ou, no mesmo prazo, 

apresente sua defesa; 

11.2.4. O prazo do item anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a 

critério do Município; 
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11.2.5. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o 

Município comunicará aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto 

à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a ser 

efetuado pelo Município, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para 

garantir o recebimento de seus créditos; 

11.2.6. Persistindo a irregularidade, o Município adotará as medidas necessárias à 

rescisão do Contrato em execução, nos autos dos processos administrativos correspondentes, 

assegurada à CONTRATADA a ampla defesa; 

11.2.7. Havendo a efetiva prestação de serviços, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão contratual, caso a CONTRATADA não 

regularize sua situação junto ao SICAF; 

11.2.8. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse 

público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade 

do órgão ou entidade contratante, não será rescindido o contrato em execução com a 

CONTRATADA inadimplente no SICAF; 

11.2.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não 

tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização 

financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao 

efetivo adimplemento da obrigação, terá a aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, onde: 
 

EM = Encargos Moratórios; 
 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
 

VP = Valor da parcela a ser paga; 
 

I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: 
 

I = (TX/100) → I = (6/100) → I = 0,0001644 

                                               365                  365 
 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS RETENÇÕES: 

12.1. No ato do pagamento serão retidos na fonte os tributos federais e municipais de acordo 

com a legislação vigente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES: 

13.1. Serão aplicadas à CONTRATADA, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as 

penalidades conforme a seguir: 

Multa por Descumprimento de Prazos e Obrigações: 

13.1.1. Na hipótese da CONTRATADA não iniciar o objeto contratado no prazo 

estabelecido no Termo de Referência, caracterizar-se-á atraso, e será aplicada multa de 0,2% 
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(zero vírgula dois por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

contratação; 

13.1.2. O CONTRATANTE a partir do 10º (décimo) dia de atraso, poderá recusar o 

objeto contratado, ocasião na qual será cobrada a multa relativa à recusa e não mais a multa 

diária por atraso, ante a inaculabilidade da cobrança; 

13.1.3. Em caso de recusa do objeto contratado aplicar-se-á multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da contratação; 

13.1.4. Entende-se configurada a recusa, além do descumprimento do prazo 

estabelecido no item 13.1, as hipóteses em que a CONTRATADA não apresentar situação 

regular conforme exigências contidas no Edital, no Termo de Referência e neste instrumento; 

13.2. Caso a CONTRATADA não atenda aos demais prazos e obrigações constantes no 

Edital, no Termo de Referência e neste instrumento, aplicar-se-á multa de 0,2% (zero vírgula 

dois por cento) por dia, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação. 

Parágrafo Único - A multa aplicada em razão de atraso injustificado não impede que a 

Administração rescinda a contratação e aplique outras sanções previstas em lei. 

Multa por Rescisão: 

13.3. Nas hipóteses de rescisão unilateral, deve ser aplicada multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da contratação; 

13.4. Não deve haver cumulação entre a multa prevista neste artigo e a multa específica 

prevista para outra inexecução que enseje rescisão. Nessa hipótese deve ser aplicada a multa de 

outra inexecução de maior valor; 

13.5. As multas descritas serão descontadas de pagamentos a serem efetuados ou da garantia, 

quando houver, ou ainda cobradas administrativamente e, na impossibilidade, judicialmente; 

13.6. O CONTRATANTE poderá suspender os pagamentos devidos até a conclusão dos 

processos de aplicação das penalidades; 

13.7. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita ainda ao cancelamento 

de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE, bem como será 

descredenciada do SICAF e, no que couberem, às demais penalidades referidas no Capítulo IV 

da lei 8.666/1993; 

13.8. As penalidades aplicadas à CONTRATADA serão registradas no SICAF; 

13.9. A CONTRATADA não incorrerá em multa durante as prorrogações compensatórias 

expressamente concedidas pelo CONTRATANTE, em virtude de caso fortuito, força maior ou 

de impedimento ocasionado pelo Município. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ALTERAÇÃO: 

14.1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/1993, 

desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO REAJUSTE E DA MANUTENÇÃO DO 

EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 
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15.1. Durante a vigência da contratação, o valor será fixo e irreajustável; 

15.2. O valor pactuado neste Contrato poderá ser revisto mediante solicitação da Contratada 

com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro deste Instrumento, na forma do art. 

65, II, “d”, da Lei n.º 8.666/93 e observadas as eventuais solicitações, que deverão se fazer 

acompanhar de comprovação da superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de 

consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos 

deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO: 

16.1. A rescisão deste Contrato se dará nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO: 

17.1. Nos termos da legislação sobre Contratos Públicos, o presente instrumento vincula-se 

ao/à : 

a) Pregão Eletrônico nº 003/2021 - Edital e seus anexos; 

b) Processo Administrativo nº 183/2021; 

c) Proposta da Contratada, datada de ___/____/____ 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

18.1. A CONTRATADA responderá pelos danos eventuais que vier a causar em decorrência 

de descumprimento de quaisquer das condições previstas neste instrumento; 

18.2. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução deste Contrato, conforme art. 71 da Lei nº 8.666/1993. 

18.3. O objeto do presente Contrato inclui salários, encargos, taxas, vantagens pecuniárias 

especiais inerentes à categoria profissional e demais obrigações trabalhistas; 

18.4. Na execução do presente Contrato, hão de ser observados os preceitos de direito público 

e os ditames da Lei Geral de Licitações, sendo aplicados supletivamente os princípios da teoria 

geral dos contratos e as disposições de direito privado; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO: 

19.1. Em conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 

8.666/1993, o presente instrumento contratual será publicado em Imprensa Oficial deste 

Município, na forma de extrato. 

  

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO: 

As partes elegem o FORO da Comarca de Tabocas do Brejo Velho, Estado da Bahia, para dirimir 

quaisquer controvérsias decorrentes da celebração ou da execução do presente Contrato, salvo o 

disposto no § 6º do artigo 32 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
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E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de 

igual teor e único efeito, na presença das testemunhas abaixo que também assinam. 

 
 

Tabocas do Brejo Velho - Bahia, ....... de ............. de 2021. 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO 

Contratante 

________________________________ 

EMPRESA 

CNPJ: Nº 

REPRESENTANTE LEGAL 

 


