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Nesta Edição:

• DECRETO FINANCEIRO nº 2/2023 - Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de 
Dotação no valor total de R$ 10.300,00 (Dez mil e trezentos reais ), para fi ns que se especifi ca e da outras 
providências;

• AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2023;
• PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0100/2023 - EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0028/2023 - PREGÃO ELETRÔNI-

CO Nº 0016/2023 – SRP;
• AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2023;
• PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101/2023 - EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0029/2023 - PREGÃO ELETRÔNI-

CO Nº 0017/2023 – SRP;
• CONTRATO Nº 0053/2023 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICUL-

TURA FAMILIAR QUE SERÃO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO, AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN-
TAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA O ANO LETIVO DE 2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE, BAHIA E TALLINE DE PAULA RIBEIRO SANTOS;

• CONTRATO Nº 0054/2023 - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICUL-
TURA FAMILIAR QUE SERÃO UTILIZADOS NO ATENDIMENTO, AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN-
TAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA O ANO LETIVO DE 2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE, BAHIA E LUIS FRANCISCO DOS SANTOS;

• DECISÃO ADMINISTRATIVA - Processo Administrativo nº 029/2023 - Dispensa De Licitação 004/2023;

Entre os dias 28 de novembro de 
2022 e 27 de fevereiro de 2023 
foram colhidas 870 proposições da 
sociedade em geral durante consulta 
pública acerca do Projeto de Lei do 
Marco Legal do Transporte Público. 
A consulta foi realizada através da 
Plataforma +Brasil, disponível a 
gestores municipais de todo o país.
A previsão é que a versão fi nal do 
Projeto de Lei seja apresentada em 
setembro de 2023. O projeto trata 
da reestruturação do modelo de 

Consulta pública sobre o Marco Legal do Transporte 
Público Coletivo recebe 870 contribuições

prestação de serviços de Transporte 
Público Coletivo e traz princípios, 
diretrizes, objetivos e defi nições sobre 
o Transporte Público Coletivo, além 
da organização e do fi nanciamento 
dos serviços de transporte e também 
aspectos sobre a operação, como a 
contratação de operadores e o seu 
regime econômico-fi nanceiro.
Segundo o calendário apresentado 
pelo governo federal, agora o texto 
segue para consolidação pela equipe 
técnica da Secretaria Nacional de 

Mobilidade Urbana (Semob) do 
Ministério das Cidades. Após isso, 
o texto será discutido novamente 
no Fórum Consultivo de Mobilidade 
Urbana, no qual a Confederação 
Nacional de Municípios (CNM) atua 
como membro permanente. Após 
a etapa de debate no Fórum, o texto 
será novamente disponibilizado para 
consulta da população, desta vez 
por meio de audiências públicas 
regionais.
XXIV Marcha
A respeito do tema, a CNM irá 
promover a arena técnica de 
Trânsito e Mobilidade no dia 27 
de março, a partir das 14h, sobre 
“A Nova Proposta de Regulação 
de Transporte Público Coletivo no 
Brasil”. A arena integra as atividades 
da XXIV Marcha a Brasília em Defesa 
dos Municípios que acontece de 27 a 
30 de março, no Centro Internacional 
de Convenções do Brasil (CICB).
Para participar, o interessado 
deve estar inscrito na Marcha. A 
inscrição pode ser feita no site 
ofi cial do evento, que traz também 
a programação e os valores das 
inscrições.
Da Agência CNM de Notícias
Disponível em: https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/
consulta-publica-sobre-o-marco-legal-do-transporte-publico-
coletivo-recebe-870-contribuicoes
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DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 

Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por
Anulação de Dotação no valor total de R$ 10.300,00 (Dez

mil e trezentos reais ), para fins que se especifica e da
outras providências.

DECRETO FINANCEIRO nº 2 DE 16 DE MARÇO DE 2023

O PREFEITO(A) MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE, no uso de suas atribuições legais, constituicionais e de 
acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 78 de 13 de dezembro de 2022, edita o seguinte Decreto:

Art 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação  orçamentária totalizando R$10.300,00 (Dez mil 
e trezentos reais ) a saber:

Dotações Suplementares

070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.035 - CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS

3.3.90.32.00 / 1660 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 10.300,00

Total por Ação: 10.300,00

Total por Unidade Orçamentária: 10.300,00

Total Suplementado: 10.300,00

Art 2º. - A propósito cabe -me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou 
totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

Dotações Anuladas

070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.035 - CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS

3.3.90.32.00 / 1500 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita 10.300,00

Total por Ação: 10.300,00

Total por Unidade Orçamentária: 10.300,00

Total Anulado: 10.300,00

Página: 1 de 217/03/2023 - 18:53:57 - 3740763  SIAFIC - FATOR SISTEMAS DE CONSULTORIAS LTDA ME - CNPJ: 08.003.823/0001-82
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DECRETO FINANCEIRO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR 

Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao 
cumprimento deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de quinta-feira, 16 de março de 2023.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE, Estado da Bahia, em 16 de março de 2023.

ROBSON JEAN SANTANA MEIRA
Controlador(a) Interno(a)

CPF: 418.539.705-49

VALÉRIA FEREIRA SILVEIRA MOREIRA
Prefeito (a) Municipal
CPF: 674.116.815-04
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2023

A Prefeitura Municipal de Maiquinique, Bahia, por meio do Pregoeiro 
Oficial, o senhor Iranilson Antunes da Luz, torna público que realizará no 
dia 03/04/2023, às 08h30min, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2023, que 
tem como objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 
medicamentos de uso comum e medicamentos sujeitos a controle 
especial, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 
Municipal de Maiquinique, Bahia.  O edital está publicado na íntegra no 
Diário Oficial do Município, no site www.maiquinique.ba.gov.br. Também 
poderá ser solicitado pelo e-mail: licitamaiquinique@outlook.com, ou 
retirado na sede da Prefeitura do Município.

Maiquinique, Bahia, 20 de março de 2023. 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0100/2023
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0028/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2023 – SRP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2023 DATA DA DISPUTA: 03/04/2023 às 08h30min

Site: https://www.licitanet.com.br/ (Licitanet)

OBJETO

A presente licitação tem como objeto Contratação de empresa para fornecimento de 
medicamentos de uso comum e medicamentos sujeitos a controle especial, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde Municipal de Maiquinique, Bahia, conforme 
especificações técnicas constantes deste Termo de Referência.

VALOR TOTAL ESTIMADO

R$ 4.450.220,75 (quatro milhões e quatrocentos e cinquenta mil e duzentos e vinte reais e 
setenta e cinco centavos)

Registro de 
Preços Vistoria/Amostra Instrumento 

Contratual Tipo 

SIM NÃO

TERMO DE 
CONTRATO E 

POSSIBILIDADES DO 
ART. 62, §2º E 4º DA 

LEI 8.666/93.

MENOR PREÇO
MENOR PREÇO POR LOTE

Participação de empresas 
ME/EPP Reserva Cota Não

REGIME DE 
EXECUÇÃO/FORMA DE 

ENTREGA
SIM Lote Exclusivo Não ENTREGA PARCELADA

PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA REFORMULADA E DOCUMENTAÇÃO

Até 2 horas após a convocação realizada pelo pregoeiro

OBSERVAÇÕES GERAIS

A disputa dar-se-á pelo MODO ABERTO e os lances deverão respeitar o INTERVALO MÍNIMO 
estabelecido no sistema.

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

Até 29/03/2023 para o endereço licitamaiquinique@outlook.com

IMPUGNAÇÕES

Até 29/03/2023 para o endereço licitamaiquinique@outlook.com

IRANILSON ANTUNES DA LUZ
PREGOEIRO OFICIAL
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0100/2023
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0028/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2023 – SRP

O Município de Maiquinique, Estado da Bahia, por intermédio do Pregoeiro, torna público 
aos interessados que realizará licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tipo 
MENOR PREÇO POR LOTE, em sessão pública, por meio da INTERNET, através do site 
https://www.licitanet.com.br/, que será processada e julgada de acordo com as disposições 
deste edital e de seus anexos, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
regulamentada pelos Decretos n.º 3.555 e 3.693, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto 
Federal nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, bem como pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993, Lei 123 de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores de quaisquer 
dos dispositivos citados.

Acolhimento das propostas de preços: a partir da publicação da licitação no Licitanet, 
constante da página eletrônica https://www.licitanet.com.br/, até o horário limite do sistema.
Abertura das propostas: às 08h30min do dia 03/04/2023.
Data da disputa de preços 03/04/2023 HORÁRIO: 08h30min (horário de Brasília). 

Local: https://www.licitanet.com.br/.  
Pregoeiro: Iranilson Antunes da Luz
E-mail: licitamaiquinique@outlook.com

1. DO OBJETO 
A presente licitação tem como objeto Contratação de empresa para fornecimento de 
medicamentos de uso comum e medicamentos sujeitos a controle especial, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde Municipal de Maiquinique, 
Bahia, Conforme especificações técnicas constantes deste Termo de Referência.

2. REFERÊNCIA DE TEMPO 
2.1. Todas as referências de tempo deste Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública 
observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas 
no Sistema Eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
2.2. Os interessados deverão observar rigorosamente, as datas e os horários limites para 
o recebimento e abertura da proposta, como também para o horário de início da disputa. 
2.3. O horário limite a ser computado para recebimento de documentos solicitados pelo 
pregoeiro será o comercial (de 08h às 12h das 14h às 17h). 
2.4. Ocorrendo decretação de feriado, ponto facultativo ou qualquer outro fato 
superveniente, que impeça a realização da licitação, será reiniciada somente após 
comunicação aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para a divulgação. 

3. DA PARTICIPAÇÃO 
3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que atuem em ramo de atividade 
pertinente e compatível com o objeto licitado, que atendam às exigências do Edital, e 
estejam credenciados no sistema “https://www.licitanet.com.br/.”, provido pelo Licitanet, 
constante da página eletrônica https://www.licitanet.com.br/. 
3.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão 
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao Licitanet, 
também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber 
instruções detalhadas para sua correta utilização. 

3.2.1. Para participação deste Pregão, o licitante deverá: 
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3.2.2. Manifestar, no próprio sistema eletrônico, que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as 
exigências do instrumento convocatório. 

3.2.3. Declarar em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não 
emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos. 

3.2.4. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte 
deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do 
Art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei. 

3.2.5. As declarações falsas relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação, 
requisitos constitucionais ou ao enquadramento como microempresa ou 
empresa de pequeno porte sujeitará a licitante a sanção prevista no Art. 7° da 
Lei Federal N°. 10.520/2002. 

3.3. Não poderão participar deste Pregão: 
3.3.1. Empresa suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com o 

Município de Maiquinique, Estado da Bahia, durante o prazo da sanção 
aplicada; 

3.3.2. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida sua reabilitação; 

3.3.3. Empresa impedida de licitar e contratar com a União, Estado ou Município de 
Maiquinique, Estado da Bahia, durante o prazo da sanção aplicada; 

3.3.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 
3.3.5. Empresa que se encontre em processo de dissolução ou liquidação, 

recuperação extrajudicial, falência, sob concurso de credores, concordata, 
fusão, cisão ou incorporação; 

3.3.6. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas 
aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou 
que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto 
se demonstrado que não agem representando interesse econômico em 
comum; 

3.3.7. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 
3.3.8. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração 

suspensos ou que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da 
Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do 
Distrito Federal. 

3.4. Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações 
concedido às microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar n.º 
123/2006, de 14 de dezembro de 2006, licitantes que se enquadrem em qualquer das 
exclusões relacionadas no artigo terceiro da referida Lei. 
3.5. Conforme estabelecido na Lei Complementar 123/2006, será assegurada preferência 
de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

3.5.1. Para usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006, a 
licitante que se enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno 
porte, deverá declarar-se como tal, devendo apresentar certidão expedida 
pela Junta Comercial que ateste o enquadramento ou, alternativamente, 
documento gerado pela Receita Federal, por intermédio de consulta realizada 
no sítio www.receita.fazenda.gov.br/simples nacional, podendo ser 
confrontado com as peças contábeis apresentadas ao certame licitatório.

3.5.2. O próprio sistema disponibilizará à licitante a opção de declarar-se como 
microempresa ou empresa de pequeno porte. A não manifestação de 
enquadramento, quando indagado pelo sistema eletrônico, implicará no 
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decaimento do direito de reclamar, posteriormente, essa condição, no intuito 
de usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei supramencionada.

4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (art. 3º, § 1º, do Decreto nº 
5.450, de 2005), no site https://www.licitanet.com.br/.”, junto ao Licitanet, sediadas no país. 
4.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do 
licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao Pregão na forma Eletrônica (art. 3º, § 6º, do Decreto 
nº 5.450, de 2005). 
4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo 
ao provedor do sistema ou o Município de Maiquinique, Estado da Bahia, promotora da 
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros (art.3º, § 5º, do Decreto nº 5.450, de 2005).
4.4. O licitante deverá apresentar também informações válidas e operantes para 
possíveis contatos pós-certame, tais como: e-mail, telefone etc. 

5. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
Considerando que a licitação se dará para Registro de Preço não é necessário indicar 
a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro 
instrumento hábil, não obrigando a administração pública a contratar o objeto registrado, 
havendo um mero registro formal de preços para futuras e eventuais contratações.

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
6.1. Apresentação da Proposta no Campo Especifico do Sistema:

6.1.1. Os licitantes deverão informar, no campo especifico do sistema: Item, 
Descrição Resumida do Item, Marca, Modelo e Valor Total do Lote, até a 
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, 
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

6.1.2. 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.

6.1.3. O envio da proposta, exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de 
acesso e senha.

6.1.4. 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.

6.1.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir as 
informações referentes sua proposta de preços, anteriormente inseridos no 
sistema;

6.1.6. A Proposta de Preço que for apresentada em desacordo como o estabelecido 
no item 6.1.1. será desclassificada sumariamente;

6.1.7. A Proposta de Preços deverá ser apresentada no sistema eletrônico 
https://www.licitanet.com.br/., com o valor expresso em reais (R$) referente ao 
valor ofertado pela prestação dos serviços ou fornecimento do objeto, o qual 
incidirá durante toda a vigência do contrato, levando-se em consideração a 
moeda corrente nacional;

6.1.8. O valor do serviço ou produto ofertado pela licitante será de sua exclusiva e 
total responsabilidade, não lhe cabendo o direito de pleitear sua alteração.
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6.2. Envio Da Proposta Física (Extensão .Pdf) No Campo Especifico:
6.2.1. Os licitantes deverão enviar suas propostas físicas no campo específico do 

sistema até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação, obedecendo aos requisitos seguintes:

6.2.1.1. Papel Timbrado;
6.2.1.2. Número do Item;
6.2.1.3. Especificações do item, ipsis litteris descrição no Termo de 

Referência, Anexo I, deste edital;
6.2.1.4. Unidade do item, ipsis litteris descrição no Termo de Referência, 

Anexo I, deste edital;
6.2.1.5. Marca do produto ofertado pelo licitante;
6.2.1.6. Indicar, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade, número do 

registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;
6.2.1.7. Valor unitário do item, em acordo com sua unidade descrita no Termo 

de Referência, Anexo I, deste edital, expresso em real, sempre em valor 
igual ou inferior ao valor de referência cotado pela administração;

6.2.1.8. Valor total do item, expresso em real, sempre em valor igual ou inferior 
ao valor de referência cotado pela administração;

6.2.1.9. Valor total do lote, expresso em real, sempre em valor igual ou inferior 
ao valor de referência cotado pela administração e por extenso;

6.2.1.10. Razão social do proponente, endereço, CNPJ, número da conta 
corrente, Agência e respectivo banco e, se possuir número de telefone e 
endereço eletrônico (e-mail);

6.2.1.11. Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias;
6.2.1.12. Declaração de que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, 

tais como fretes, seguros, taxas, impostos e outros gravames que possam 
incidir sobre o objeto licitado;

6.2.1.13. Dados do responsável para assinatura da Ata de Registro de Preços 
ou contrato (nome, RG, CPF, endereço, telefone e E-mail);

6.2.1.14. A Proposta de Preços e seus anexos deverão ser assinadas, 
manualmente ou eletronicamente. A assinatura eletrônica deverá obedecer 
aos níveis de assinaturas previstos no Art.4º da Lei nº 14.063 de 23 de 
setembro de 2020.

6.2.1.15. Quando da avaliação da PROPOSTA FÍSICA INICIAL, se esta não 
apresentar conformidade com as exigências do item 6.2 deste edital, 
a Proposta será rejeitada sumariamente.

6.3. Informações Complementares Referentes À Proposta De Preços
6.3.1. Os documentos que compõem a proposta de preços do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 
acesso público após o encerramento do envio de lances.

6.3.2. Mesmo o critério adotado nesta licitação sendo o melhor preço por lote, o lote 
só será adjudicado se todos os itens estiverem com preços dentro do referencial 
de cada item. Isso para evitar superfaturamento de item e jogo de planilha.

6.3.3. Ao apresentar sua proposta e ao formular lances, a licitante concorda 
especificamente com as seguintes condições:

6.3.3.1. Os produtos ofertados deverão atender a todas as especificações 
constantes do termo de Referência, Anexo I, deste edital;

6.3.3.2. Para que seja verificada a conformidade das especificações do objeto 
da proposta enviada pelo licitante com o objeto desta licitação, a proposta 
deverá ser detalhada contendo: especificação do objeto, com seu 
respectivo valor individualizado.
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6.3.4. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte da licitante, 
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como 
obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela contidas, assumindo o 
proponente o compromisso de fornecer os produtos nos seus termos.

6.3.5. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo 
desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição 
não prevista no Edital.

6.3.6. O valor proposto deverá ser cotado em moeda nacional, em algarismo e por 
extenso. Ocorrendo discrepância entre os valores expressos em algarismos e 
por extenso, serão considerados estes últimos.

6.3.7. Os valores propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não 
lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 
omissão ou qualquer outro pretexto.

6.3.8. A licitante não poderá alegar erros ou omissões praticadas na proposta, com 
o intuito de aumentar o preço ou desviar-se de obrigações previstas em 
legislação.

6.3.9. A proposta deverá ser digitada ou impressa por qualquer processo eletrônico, 
sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas; com todas as folhas 
rubricadas, exceto a última, que deve ser assinada pelo representante legal da 
empresa, e dela devem constar:

6.3.10. Ocorrendo diferenças entre as especificações dos objetos licitados descritas 
no presente Edital e a descrição publicada no sistema eletrônico 
https://www.licitanet.com.br/., prevalecerão as constantes deste Edital e seus 
anexos.

6.3.11. O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ da empresa proponente 
deverá ser o mesmo da que efetivamente fornecerá os produtos/materiais 
objetos da presente licitação.

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

6.4. Do Envio Dos Documentos De Habilitação
6.4.1. Os licitantes deverão enviar documentos de habilitação no campo específico 

do sistema até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão 
pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 
documentação.

6.4.2. Os documentos de habilitação exigidos para esta licitação estão previstos 
estritamente no Item 14 deste edital de licitação.

6.4.3. Os documentos de Habilitação previstos neste edital deverão ser assinados 
manualmente ou eletronicamente. A assinatura eletrônica deverá obedecer aos 
níveis de assinaturas previstos no Art.4º da Lei nº 14.063 de 23 de setembro de 
2020.

6.4.4. Os documentos que compõem a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 
público após o encerramento do envio de lances.

7. INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA 
7.1. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios, de valor zero 
ou de tal maneira inferiores aos preços correntes no mercado que, em conjunto, não 
propiciem a cobertura de todos os custos decorrentes da contratação e tornem as 
respectivas propostas manifestamente inexequíveis; 

7.1.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, o Município de 
Maiquinique, Estado da Bahia dará a licitante à oportunidade de demonstrar a 
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exequibilidade da proposta, podendo ainda, de modo paralelo, efetuar 
diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666/93, para efeito de 
comprovação de sua exequibilidade, podendo-se adotar dentre outros, os 
seguintes procedimentos: 

7.1.1.1. Questionamentos junto à proponente para a apresentação de 
justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de 
inexequibilidade; 

7.1.1.2. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares; 
7.1.1.3. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 
7.1.1.4. Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a 

Administração ou com a iniciativa privada; 
7.1.1.5. Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Estadual ou Municipal; 
7.1.1.6. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 

7.1.2. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir 
a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas 
ou indícios que fundamentem a suspeita; 

7.1.3. Não serão desclassificadas as propostas que consignem preços 
significativamente inferiores aos de mercado, ainda que o Pregoeiro as tenha 
considerado manifestamente inexequíveis em primeiro momento, se 
posteriormente for demonstrada sua viabilidade pela licitante; 

7.2. Será desclassificada a proposta que, após as diligências, não corrigir ou justificar 
eventuais falhas apontadas pelo Pregoeiro. 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO 
8.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na 
data e hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.https://www.licitanet.com.br/..
8.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá 
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 
8.3. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 
da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão, seja 
qual for o motivo. 

9. CLASSIFICAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
9.1. 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.
9.2. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
9.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
9.4. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
9.5. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances.

10. DA COTA RESERVADA DE ATÉ 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA ME E 
EPP (não se aplica)

10.1.1.Quando adequada aplicação do dispositivo legal.
10.1.2.Conforme instituído no art. 48, inc. III, da Lei Complementar nº 123/06, com 

as alterações da Lei Complementar nº 147/14, fica reservada uma cota no 
percentual de XX,XX% (não se aplica a esta licitação) do valor total do 
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objeto, assegurada preferência de contratação para as microempresas e 
empresas de pequeno porte. 

10.1.2.1. Para a cota reservada para microempresas e empresas de pequeno 
porte, a proposta comercial deverá ser apresentada separadamente 
(Anexo IV), conforme situações previstas no artigo 48, inc. III, da Lei 
Complementar nº 123/06, com as alterações da Lei Complementar nº 
147/14, ressalvado o seguinte: 

10.1.2.2. Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser 
adjudicada ao vencedor da cota principal, ou diante de sua recusa, aos 
licitantes remanescentes, desde que pratiquem preço do primeiro 
colocado.

10.1.2.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a 
contratação da cota reservada deverá ocorrer pelo preço da cota 
principal, caso este tenha sido menor do que o obtido na cota 
reservada.

11. DA FORMULAÇÃO DE LANCES
11.1. 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, vedada a identificação do licitante.
11.2. O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item/Lote ou percentual de 
desconto.
11.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
11.4. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 
superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

11.4.1.Caso definido no Termo de Referência deste Edital, o intervalo mínimo de 
diferença de valores ou percentuais entre os lances, incidirá tanto em relação 
aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 
oferta.

11.4.2.Em caso de lances idênticos, prevalecerá o lance recebido e registrado 
primeiro.

11.4.3.Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de 
julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe 
cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

11.4.4.Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance 
cujo valor seja manifestamente inexequível.

11.5. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, 
sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

11.6. MODO DE DISPUTA “ABERTO”:
Quando adotado o modo de disputa “ABERTO” para o envio de lances no pregão eletrônico 
o os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

11.6.1.A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, 
após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver 
lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da 
sessão pública.

11.6.2.A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, 
será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver 
lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 
intermediários.
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11.6.3.Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a 
sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

11.6.4.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.

11.7. MODO DE DISPUTA “ABERTO E FECHADO”:
Quando adotado o modo de disputa “ABERTO E FECHADO” para o envio de lances no 
pregão eletrônico os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 
fechado.

11.7.1.A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze 
minutos). Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento 
iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até 10 
(dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances.

11.7.2.Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços 
até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e 
fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 
deste prazo.

11.7.2.1. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas 
neste item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de 
classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado 
em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 
deste prazo.

11.7.3.Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

11.7.3.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 
nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os 
demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, 
possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o 
qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

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

11.8. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 
deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 
imediatamente à Secretaria de Administração;

11.8.1.Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo 
próprio do sistema.

11.9. 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, sem prejuízo dos atos realizados.
11.10. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 
superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 
decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos 
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
11.11. O Critério de julgamento adotado será o indicado no Termo de Referência.
11.12. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

12. DA NEGOCIAÇÃO
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12.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado o 
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 
diferentes das previstas neste edital.
12.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas 
demais licitantes.
12.3. A Administração não poderá adquirir itens com valores acima da média de preço 
cotada presente no termo de referência. 
12.4. O sistema disponibilizará campo próprio para as mensagens do Pregoeiro cabendo 
as licitantes acompanhá-las, sendo possível, a partir deste momento, a manifestação da 
licitante convocada pelo Pregoeiro. 
12.5. Caso não sejam apresentados os lances pelos licitantes, será verificada a 
conformidade da proposta de maior desconto e menor preço apresentadas por eles 
(MENOR PREÇO POR LOTE). 
12.6. Encerrada a negociação, a empresa licitante que apresentar o menor preço final 
deverá encaminhar Proposta readequada ao lance final e negociação, quando houver, na 
forma prevista no item 12.1 deste Edital; 
12.7. A sessão será suspensa para aguardo da Proposta readequada e respectiva 
Documentação de Habilitação, cabendo ao Pregoeiro informar, através do Sistema 
Eletrônico, a data e horário para retomada do Pregão; 

13. FASE DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 
13.1. A licitante classificada, provisoriamente em primeiro lugar, deverá encaminhar 
através do endereço eletrônico: https://www.licitanet.com.br/. através da opção 
“DOCUMENTOS” no sistema bbhttps://www.licitanet.com.br/., em arquivo único ou em 
quantos forem necessários, no prazo de até 02 (duas) horas, após a convocação via 
sistema pelo pregoeiro, a proposta de preço readequada ao último lance, para consulta do 
Pregoeiro. Caso não ocorra no tempo previsto a empresa será automaticamente 
desclassificada; 

13.1.1.Caso haja qualquer fato superveniente que impeça o envio da proposta 
readequada via sistema https://www.licitanet.com.br/, será aceito 
excepcionalmente seu envio por e-mail mediante manifestação do pregoeiro 
via sistema. 

13.2. A (s) proposta (s) de preço(s) classificada (s) provisoriamente em primeiro lugar será 
examinada quanto ao atendimento das especificações do objeto e valor apresentado, 
cabendo ao Pregoeiro (a), auxiliado (a) pelo (a) responsável indicado pela unidade 
solicitante (responsável pela elaboração do termo de referência), decidir, motivadamente, a 
respeito da sua(s) aceitabilidade(s); 

13.2.1.Decidida pela aceitação da(s) proposta(s) de preços, o(a) Pregoeiro(a) 
passará a fase de habilitação; 

13.2.2.Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se a licitante 
desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as propostas 
subsequentes na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma que atenda ao Edital e seus anexos; 

13.2.2.1. Ocorrendo a situação a que se refere o item anterior, o Pregoeiro 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido melhor preço; 

13.3. Verificado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada 
habilitada e vencedora; 
13.4. No mesmo prazo de apresentação da Proposta de Preços do 1º colocado, é 
facultado ao Pregoeiro solicitar as propostas dos demais classificados, tantos quantos 
necessários, quando pertinente para agilizar o procedimento; 
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13.5. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 
informações relativas à sessão pública do Pregão constarão da Ata, sem prejuízo das 
demais formas de publicidade; 
13.6. As decisões referentes a este processo licitatório serão comunicadas aos 
proponentes, exclusivamente, por meio de comunicação eletrônica, via sistema 
https://www.licitanet.com.br/.
13.7. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas readequadas, sem 
convocação para contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos 
(Art. 64 §3° da Lei Federal n°. 8.666/93 c/c art. 6° da Lei 10.520/02). 

14. DA HABILITAÇÃO 
14.1. Concluída a fase de aceitação da proposta de preços, o pregoeiro dará início a fase 
de habilitação que consistirá na análise da documentação de habilitação da empresa 
licitante classificada em primeiro lugar para o item. 
14.2. A licitante que tiver o menor preço para o item, aceito pelo Pregoeiro, deverá 
comprovar sua habilitação, enviando documentação comprobatória na forma estabelecida 
na legislação, via sistema por meio eletrônico pela opção “DOCUMENTOS” do sistema 
https://www.licitanet.com.br/, para que seja impressa pelo Pregoeiro e juntada ao processo. 

14.2.1.Para comprovar autenticidade na documentação de habilitação enviada 
anteriormente via sistema LICITAÇÕES-e, a licitante deverá encaminhar no 
prazo máximo de 01 (um) dia útil, as cópias autenticadas ou originais para 
que seja dada fé pública aos documentos pelo Pregoeiro ou membro da 
equipe de apoio. 

14.2.2.A não remessa dos documentos no prazo acima indicado acarretará a 
DESCLASSIFICAÇÃO da licitante.

14.2.3.Quando a documentação apresentada estiver autenticação digital, ou for 
mantida em site de consulta pública e gratuita, a licitante fica desobrigada de 
atender as exigências do item 14.2.1.

14.3. Relativos À Habilitação Jurídica: 
14.3.1. Cédula de identidade dos responsáveis;
14.3.2. Registro comercial,
14.3.3. No caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou contrato social 

em vigor, devidamente registrado,
14.3.4. Em se tratando de sociedades comerciais, 
14.3.5. No caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 

de seus administradores, inscrição do ato constitutivo,
14.3.6. No caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício, decreto de autorização,
14.3.7. Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir.

14.4. Relativos À Qualificação Técnica: 
14.4.1.1. Pelo menos 1 (um), ou mais, Atestado (s) de Capacidade Técnica 

operacional firmada (s) por entidade (s) da Administração Pública ou 
empresa (s) privada(s), os quais comprovem que a licitante fornece ou 
está fornecendo, de forma satisfatória, os produtos compatíveis com o 
objeto deste Pregão;

14.4.1.2. Alvará de funcionamento expedido pelo órgão municipal competente;
14.4.1.3. Possuir Autorização de funcionamento (AFE), expedida pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), de acordo com o disposto na 
Lei nº 6.360/76, apenas para os licitantes que cotarem os lotes 3 e 4.
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14.4.1.4. Alvará de Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária Estadual ou 
Municipal do exercício, conforme art. 21 da Lei nº 5.991/73, que dispõe 
sobre o “Controle Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, 
Insumos Farmacêuticos e Correlatos”:

14.4.1.4.1. Caso a Licença de Funcionamento Sanitário LFS esteja 
vencida, deverá ser apresentado o documento que comprove seu 
pedido de revalidação;

14.4.1.4.2. O Cadastro Sanitário poderá ser apresentado no lugar da 
Licença de Funcionamento Sanitário, desde que seja juntado pelo 
Licitante os atos normativos que autorizam a substituição.

14.4.2.Relativos À Qualificação Econômico-Financeira: 
14.4.2.1. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor 

da sede da licitante. 
14.4.2.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta;

14.4.2.2.1. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou 
contrato social/estatuto social.

14.4.2.2.2. A comprovação da situação financeira da empresa será 
constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 ( um) 
resultantes da aplicação das fórmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG = ____________Ativo Total_________________
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC = ________Ativo Circulante_______
Passivo Circulante

OBS: As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em 
qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 
Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, 
e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido 
mínimo de 10 % (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item 
pertinente.
14.4.2.3. Alvará de funcionamento expedido pelo órgão municipal competente.

14.4.3. Relativos À Regularidade Fiscal E Trabalhista: 
14.4.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ/MF); 
14.4.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, 

se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
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14.4.3.3. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante 
apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pela Secretaria da Receita 
Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 

14.4.3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou 
sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, expedida de 
forma conjunta pela Procuradoria Geral do Estado do Bahia, nos termos 
do Decreto Estadual nº 28595 de 30/12/1981 (Certidão Negativa quanto 
a Dívida Ativa do Estado) e pela Secretaria da Fazenda do Estado do 
Bahia, com base na Lei Nº 3.956 de 11 de dezembro de 1981; 

14.4.3.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou 
sede da licitante, ou outra equivalente, expedida pela Prefeitura 
Municipal; 

14.4.3.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), emitida pela Caixa Econômica Federal; 

14.4.3.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme o Título 
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452/43, e Lei nº 12.440/2011. 

14.4.3.8. A Regularidade Fiscal na habilitação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006: 

14.4.3.8.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição. 

14.4.3.8.1.1. Havendo necessidade de regularização da documentação 
fiscal e trabalhista que compõe a referida Documentação 
de Habilitação, a licitante vencedora, em se tratando de 
Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, 
inclusive Microempreendedores Individuais – MEI, terá o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, da data da convocação, 
prorrogáveis por igual período, a critério do Município De 
Maiquinique, Estado Da Bahia, para apresentação da 
documentação pendente de regularização (art. 43, § 1°, da 
Lei 123/2006);

14.4.3.8.1.2. Não havendo a regularização no prazo estabelecido no 
subitem imediatamente anterior, implicará em decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no Art. 81 da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, sendo facultado à Administração convocar às 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
assinatura de contrato, ou fracassar a licitação. 

14.5. Declarações:
14.5.1. Declaração Conjunta – Conforme modelo em ANEXO;
14.5.2. Declaração de Proposta Independente - Conforme modelo em ANEXO;
14.5.3. Declaração de Conhecimento e concordância com as Condições do 

Edital - Conforme modelo em ANEXO;
14.5.4. Declaração da Inexistência de Menor no quadro da Empresa - Conforme 

modelo em ANEXO;
14.5.5. Declaração de Conhecimento e Atendimento as Condições de Habilitação 

- Conforme modelo em ANEXO;
14.5.6. Declaração que se enquadra como Microempresa – ME ou Empresa de 

Pequeno Porte – EPP - Conforme modelo em ANEXO.
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14.6. Os documentos físicos indicados no item 13.2 deverão ser encaminhados para o 
endereço: Sede da Prefeitura Municipal de Maiquinique, Bahia, situada na Rua Francisco 
Marins, 01, Centro, Maiquinique – BA, CEP 45.770-000, Tel (77) 3275-2179.

14.7. Os documentos físicos de habilitação deverão ser entregues em envelope lacrado, 
etiquetado conforme especificação abaixo: 

ETIQUETA DO ENVELOPE
Município de Maiquinique, Estado da Bahia 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 
Pregoeiro: Iranilson Antunes da Luz
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2023 – SRP
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
NOME DA EMPRESA ARREMATANTE (CNPJ) 
INDICAÇÃO DOS ITENS ARREMATADOS

14.8. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da 
licitante, com indicação do número de inscrição do CNPJ. 

14.8.1.Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade 
fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria 
natureza, são emitidos somente em nome da matriz. 

14.9. Se a licitante, classificada provisoriamente em primeiro lugar, após a análise da 
documentação comprobatória pelo pregoeiro, não atender aos requisitos de habilitação, será 
INABILITADA no certame. 

14.9.1.Em caso de inabilitação da licitante classificada em primeiro lugar, o pregoeiro 
retornará a fase de aceitação da proposta e chamara a segunda colocada 
para averiguação do estipulado do item 12 deste edital. 

15. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
15.1. Declarado o vencedor, será concedido prazo de 15 (quinze) minutos, durante o qual 
qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, 
manifestar sua intenção de recurso, com registro da síntese de suas razões. 

15.1.1.A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 
decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto da licitação pelo 
Pregoeiro ao vencedor; 

15.1.2.O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, 
motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema. 

15.1.3.A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá enviar as razões do 
recurso por meio da opção “DOCUMENTOS” do sistema eletrônico 
https://www.licitanet.com.br/. no prazo de 3 (três) dias contados da data que 
postou sua intenção recursal, ficando as demais licitantes, desde logo, 
intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, 
que começará a correr do término do prazo da recorrente. 

15.2. Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contrarrazões 
de recurso, a licitante interessada poderá solicitar vistas dos autos a partir do encerramento 
da fase de lances. 

15.2.1.O pedido de solicitação de vistas aos autos deverá ser formalizado junto a 
Comissão Permanente de Licitação. 

15.2.2.Ao ter conhecimento do pedido de vistas, o pregoeiro deverá possibilitar o 
acesso imediato do licitante recorrente aos autos do Processo Licitatório, com 
o devido acompanhamento e assinatura do Termo de vistas pelo 
representante da empresa. 
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15.3. As intenções de recursos não admitidos e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro 
serão apreciados pela autoridade competente, que decidirá no âmbito administrativo, acerca 
dos questionamentos apontados pelo licitante recorrente. 
15.4. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
15.5. O recurso contra o resultado da licitação terá efeito suspensivo no tocante ao item do 
objeto ao qual o recurso se referir, inclusive quanto ao prazo de validade da proposta, o qual 
somente recomeçará a contar quando da decisão final da autoridade competente. 
15.6. Não serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente apresentadas. 

16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
16.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver 
recursos, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para 
homologação. 
16.2. A homologação deste Pregão compete à autoridade competente da Prefeitura 
Municipal de Maiquinique, Estado da Bahia. 
16.3. O objeto deste Pregão será adjudicado à(s) licitante(s) vencedora(s). 

16.3.1.Após a adjudicação, sendo constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente homologará a licitação e formalizará 
a contratação por intermédio de Contrato. 

17. DO CONTRATO 
17.1. O Município de Maiquinique, Estado da Bahia, firmará Contrato com a(s) Licitante(s) 
Vencedora(s), conforme previsto no disposto do art. 57 da Lei nº 8.666/93, com vigência a 
contar da assinatura do contrato. 
17.2. Farão parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pela 
Licitante(s) Vencedora(s) que tenham servido de base a presente licitação, bem como as 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
17.3. O Município de Maiquinique, convocará, oficialmente a(s) Licitante(s) Vencedora(s), 
durante a validade da sua proposta para, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, assinar o 
Contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
Art. 81 da Lei nº 8.666/93. 
17.4. Por ocasião da assinatura do Contrato, verificar-se-á se a Licitante(s) Vencedora(s) 
mantém as condições de habilitação. 
17.5. Quando a licitante convocada não assinar o Contrato no prazo e nas condições 
estabelecidas, será convocada a licitante remanescente, na ordem de classificação, para 
assinar o contrato em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto aos preços atualizados em conformidade com o ato 
convocatório. Caberá ao pregoeiro a verificação da adequação da proposta e das condições 
de habilitação, obedecida à ordem de classificação.

18. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
18.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contado sempre a partir de sua 
assinatura.  

19. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO E DA FORMA 
DE EXECUÇÃO.

19.1. O fornecimento, objeto desta licitação, obedecerá às normas fixadas das Leis 
10.520/02 e 8.666/93, e as demais disposições constantes da Minuta do Contrato e/ou Ata 
de registro de Preços, conforme anexos deste Edital.
19.2. Competirá a Prefeitura proceder ao acompanhamento e fiscalização do fornecimento 
e registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será 
encaminhada à contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.



   

20 

edição disponível no site www.maiquinique.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

DIÁRIO OFICIAL DO

MUNICÍPIO
Segunda-feira, 20 de Março de 2023 - Edição Nº 1.530

                                               

                                                            

Fone/fax (77) 3275-2179 - Site: www.maiquinique.ba.gov.br / E-mail: pmmaiquinique@outlook.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE
RUA FRANCISCO MARTINS, 01 - CENTRO

CEP: 45770-000 – MAIQUINIQUE - BA
CNPJ: 13.751.821/0001-01

20. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA E DO 
CONTRATANTE 

20.1. Estão elencadas no Termo de Referência e Minuta de Contrato. 

21. FORMA DE PAGAMENTO 
21.1. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, até o 05° (quinto) dia útil após 
atesto do fiscal, mediante apresentação da fatura, devendo esta ser aceita e atestada pelo 
servidor público designado como gestor do contrato a ser firmado entre as partes e após a 
comprovação do recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social); 
21.2. O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA por meio de ordem 
bancária contra qualquer entidade bancária indicada na proposta, devendo para isto, ficar 
explicitado o nome do Banco, agência, localidade e número da conta corrente em que 
deverá ser efetivado o crédito; 

21.2.1.O CNPJ do documento fiscal deverá ser o mesmo da proposta de preço, sob 
pena de cancelamento da Nota de Empenho emitida. 

21.3. A Secretaria de Administração do Município de Maiquinique, Estado da Bahia, 
reserva-se o direito de suspender o pagamento se o objeto do presente CONTRATO for 
entregue em desacordo com as especificações constantes do Edital; 
21.4. Antes do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA, será verificada a situação da 
mesma no que tange às condições de habilitação exigidas no presente certame. Sendo 
obrigatório a CONTRATADA apresentar as guias de recolhimento do FGTS e Previdência 
Social. 
21.5. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito 
existente no CONTRATANTE em favor da CONTRATADA. Caso a mesma seja superior ao 
crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativa ou judicialmente, 
se necessário; 
21.6. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados 
exclusivamente pelo CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de atualização 
financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo 
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao 
mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:
I = (TX/100) 365 EM = I x N x VP, onde: 
I = Índice de atualização financeira; 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso. 

21.6.1.O Município de Maiquinique, Estado da Bahia não estará sujeito à 
compensação financeira a que se refere à cláusula anterior, se o atraso 
decorrer da prestação irregular dos serviços ou com ausência total ou parcial 
de documentação hábil, ou pendente de cumprimento pela CONTRATADA de 
quaisquer das cláusulas do contrato. 

21.7. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos 
devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da 
autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso 
de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem 
deu causa. 
21.8. Antes de efetuar o pagamento, o CONTRATANTE reterá, na fonte, o Imposto sobre a 
Renda, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a Contribuição para Financiamento da 
Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição para o PIS/PASEP, nos termos do artigo 64 
da Lei nº 9.430/1996. 
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21.9. Se a CONTRATADA for uma microempresa ou empresa de pequeno porte, houver 
optado pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
instituído pela Lei Complementar nº 123/2006 (Simples Nacional) e apresentar uma 
declaração ao CONTRATANTE, ficará dispensada das retenções previstas no item anterior, 
conforme dispuser as normas vigentes. 
21.10. Se for dispensado das retenções de tributos na fonte, a CONTRATADA é obrigada a 
informar qualquer alteração de sua condição de optante pelo Simples Nacional, sob pena da 
aplicação de sanções contratuais e legais.

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
22.1. Em se tratando dos casos discriminados nas alíneas a seguir, e levando-se em conta 
o caso concreto, o nível de gravidade e os prejuízos causados à Administração, o licitante 
poderá ficar impedido de licitar e de contratar com o Município de Maiquinique, Estado da 
Bahia pelo prazo de até 6 (seis) meses: 
a) Não mantiver sua proposta ou solicitar o cancelamento do lance depois de finalizada a 
etapa de disputa ou, ainda, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no 
Edital e seus Anexos. 
b) Recusar-se ou deixar de enviar documentos necessários à análise da proposta, previstos 
no Edital. 
c) Recusar-se ou deixar de responder diligência realizada pelo Município de Maiquinique, 
Estado da Bahia, durante a análise da proposta ou da documentação de habilitação, se 
houver. 
d) Deixar de manter as condições de habilitação ao longo da execução do Contrato. 
22.2. Se o licitante deixar de celebrar o Contrato, ficará sujeito às seguintes penalidades, 
conforme o caso: 
a) Recusar-se ou deixar de enviar documento (s) necessário (s) à comprovação de 
capacidade para assinatura do Contrato/Nota de Empenho, de acordo com o solicitado: 
impedimento de licitar e de contratar com o Município de Maiquinique, Estado da Bahia pelo 
prazo de 1 (um) ano e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de sua 
proposta. 
b) Recusar-se ou deixar de assinar o Contrato dentro do prazo de validade da sua proposta: 
impedimento de licitar e de contratar com o Município de Maiquinique, Estado da Bahia pelo 
prazo de 1 (um) ano e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de sua 
proposta. 
c) Recusar-se ou deixar de receber a Nota de Empenho referente à contratação: 
impedimento de licitar e de contratar com o Município de Maiquinique, Estado da Bahia pelo 
prazo de no mínimo 1 (um) ano, limitado a 2 (dois) anos, e multa de 20% (vinte por cento) 
em relação ao valor total do empenho. 
22.3. Se o licitante tentar fraudar, fraudar ou falhar na execução do Contrato/Nota de 
Empenho, ou ensejar retardamento de sua execução, ficará sujeito às seguintes 
penalidades, conforme o caso: 
a) Recusar-se ou deixar de fornecer quaisquer dos itens contratados: impedimento de licitar 
e de contratar com o Município de Maiquinique, Estado da Bahia pelo prazo de 2 (dois) a 3 
(três) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor global atualizado do 
Contrato ou ao valor total do empenho. 
b) Atrasar injustificadamente a entrega de quaisquer dos itens solicitados por prazo superior 
a 30 (trinta) dias: impedimento de licitar e de contratar com o Município de Maiquinique, 
Estado da Bahia pelo prazo de 1 (um) a 2 (dois) anos, além de multa de 10 % (dez por 
cento) em relação ao valor global atualizado do Contrato ou ao valor total do empenho. 
c) Entregar produtos ou prestar serviços com características diversas daquelas constantes 
de sua proposta ou no Contrato (salvo se mediante devida comprovação, através de 
procedimento administrativo adequado e aprovado pela autoridade competente, quanto à 
equivalência) e recusar-se ou deixar de substituir os produtos no prazo fixado pelo Município 
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de Maiquinique, Estado da Bahia : impedimento de licitar e de contratar com o Município de 
Maiquinique, Estado da Bahia pelo prazo de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa de 20% (vinte 
por cento) em relação ao valor global atualizado do Contrato ou ao valor total do empenho. 

22.3.1.Nos casos em que o licitante inadimplente entregar os produtos ou prestar os 
serviços durante o processo para sua penalização, fica facultado ao Município 
de Maiquinique, Estado da Bahia receber o produto/serviço e reduzir a multa 
até a metade do valor inicialmente calculado, podendo ainda deixar de aplicar 
a penalidade de impedimento de licitar ou contratar, considerando-se o 
prejuízo sofrido pela Administração. 

22.4. Se o licitante apresentar indícios, documento ou declaração falsa ficará sujeito às 
seguintes penalidades, conforme o caso: 
a) Omitir informações em quaisquer documentos exigidos no Pregão: impedimento de licitar 
e de contratar com o Município de Maiquinique, Estado da Bahia, pelo prazo de até 2 (dois) 
anos. 
b) Adulterar documento, público ou particular, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação 
ou alterar a verdade: impedimento de licitar pelo prazo de até 5 (cinco) anos. 
22.5. Se o licitante cometer fraude fiscal, mediante declaração falsa sobre seu 
enquadramento fiscal, omissão, falsificação ou alteração de informações em suas notas 
fiscais ou de outrem, ficará sujeito a impedimento de licitar e de contratar com o Município 
de Maiquinique, Estado da Bahia, pelo prazo de até 5 (cinco) anos. 
22.6. O licitante enquadrado nos itens 28.4 e 28.5, além da pena aplicável, sofrerá ainda 
multa de 20% (vinte por cento) em relação ao: 
a) Valor total de sua proposta, quando a ocorrência se der anteriormente à homologação do 
certame. 
b) Valor do Contrato, quando a ocorrência se der posteriormente à homologação da 
licitação. 
22.7. O licitante é responsável por solicitar seu desenquadramento da condição de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, quando houver ultrapassado o 
limite de faturamento estabelecido no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, no ano fiscal 
anterior, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração 
Pública, sem prejuízo das demais sanções. 
22.8. Se o licitante comportar-se de modo inidôneo ficará sujeito às seguintes penalidades, 
conforme o caso: 
a) Praticar atos comprovadamente realizados com má-fé ou dolo: impedimento de licitar e 
de contratar com o Município de Maiquinique, Estado da Bahia, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de sua proposta ou ao valor 
do empenho ou Contrato. 
b) Participação, na licitação, de empresa constituída com a finalidade de burlar penalidade 
aplicada anteriormente, a qual será constatada mediante a verificação dos quadros 
societários, objetos sociais e/ou endereços, da empresa participante e da penalizada 
anteriormente: impedimento de licitar e de contratar com o Município de Maiquinique, Estado 
da Bahia, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao 
valor total de sua proposta ou ao valor do empenho ou Contrato. 
22.9. Em se tratando dos casos discriminados nas alíneas a seguir, o licitante que causar 
transtornos, tumultuar a disputa do certame ou não respeitar as normas do edital, ficará 
impedido de licitar e de contratar com o Município de Maiquinique, Estado da Bahia, pelo 
prazo de 3 (três) meses, e ficará sujeito à multa de 10% (dez por cento) em relação ao valor 
total estimado do (s) item (ns) em disputa: 
a) Perturbar qualquer ato da sessão pública da licitação como, por exemplo, ofender o 
Pregoeiro, Presidente ou membro da comissão ou equipe de apoio, ou levantar falsa 
acusação quanto à prática dos servidores envolvidos na realização do certame. 
b) Solicitar sua inabilitação depois de concluída à fase de habilitação. 
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c) Deixar de apresentar nova proposta ou planilha de formação e composição de preços no 
prazo estabelecido pelo Pregoeiro, devidamente adaptada ao valor final ofertado na fase de 
lances ou obtido mediante negociação. 
d) Interpor recurso meramente protelatório, com base em fundamentação que já tenha sido 
motivo de impugnação ao Edital e seus Anexos e resultado em improcedência, ou interpor 
intenção de recurso e posteriormente deixar de apresentá-lo, causando morosidade à 
disputa da licitação. 
22.10. Além do exposto nos itens precedentes, a adjudicatária ficará sujeita a sanções de 
advertência e multa, de acordo com o estabelecido nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, 
aplicadas suplementarmente pela inobservância das condições estabelecidas para a 
prestação dos serviços ora contratados. 
a) Advertência, nos casos de menor gravidade. 
b) Multa de mora de 0,66% (zero vírgula sessenta e seis por cento), calculada sobre o total 
devido, por dia de atraso na entrega do objeto, sendo que a partir do 31º (trigésimo primeiro) 
dia de atraso, este será considerado como inexecução total do Contrato, implicando as 
sanções mencionadas no item 28.3, alínea “b”. 
22.11. As sanções previstas nesta sessão não impedem a Administração de exigir 
indenizações suplementares para reparar os danos oriundos da violação de deveres 
contratuais por parte do licitante, apurados durante processo administrativo de penalização. 

22.11.1. Se as multas previstas no Edital não forem suficientes para indenizar 
os danos sofridos pela Administração, esta poderá cobrar, administrativa e 
judicialmente, os prejuízos excedentes, tendo, neste caso, que provar os 
danos, conforme dispõe o art. 416 do Código Civil Brasileiro. 

22.12. Será assegurado ao licitante, previamente à aplicação das penalidades indicadas 
neste instrumento convocatório, o direito ao contraditório e à ampla defesa. 
22.13. A aplicação de uma das penalidades previstas neste Edital não exclui a possibilidade 
de aplicação de outras. 
22.14. As penalidades serão publicadas no Diário Oficial do Município e, no caso de 
impedimento de licitar e de contratar, sem prejuízo das multas previstas no Edital, no 
Contrato e em demais cominações legais. 
22.15. A dosagem das penalidades levará em consideração, além dos fatos e provas 
constantes do processo administrativo: 
a) O dano causado à Administração; 
b) O caráter educativo da pena; 
c) A reincidência como maus antecedentes; 
d) A proporcionalidade. 
22.16. Nos casos em que couber, serão aplicadas ainda as sanções previstas na Lei nº 
12.846/13, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas 
pela prática de atos contra a administração pública. 
22.17. Quando a rescisão contratual não for conveniente e oportuna à Administração, esta 
poderá manter em vigor o Contrato, cobrando do licitante apenas os valores referentes às 
multas, fundamentando expressamente as razões que motivam a manutenção da relação 
contratual. 
22.18. As sanções de impedimento de licitar e de contratar não serão passíveis de 
reabilitação antes de finalizado o prazo fixado, tendo o licitante que cumpri-lo integralmente. 
22.19. As multas aplicadas deverão ser recolhidas à conta determinada pelo Município, por 
meio de depósito bancário, observando-se a data fixada para o deposito bancário, podendo 
a Administração cobrá-las judicialmente, nos termos da Lei nº 6.830/80, com os encargos 
correspondentes, ou descontá-las dos valores remanescentes de pagamentos à empresa. 

23. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
23.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do presente Edital até 3 (três) dias 
úteis antes da data fixada para a abertura do Pregão, mediante petição a ser enviada 
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exclusivamente pelo endereço do sistema eletrônico https://www.licitanet.com.br/., cabendo 
ao Pregoeiro auxiliado pelo setor competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas. 

23.1.1.A impugnação deverá conter os dados do interessado ou de quem o 
represente: nome e endereço completo, telefone, data e assinatura do 
interessado ou de seu representante, formulação do pedido, com exposição 
dos fatos e seus fundamentos. 

23.1.2.Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital quem não 
apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes dentro do prazo 
apontado no item. 

23.2. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para o certame, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
23.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser 
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores a data fixada para o Pregão, 
exclusivamente pelo endereço do sistema eletrônico https://www.licitanet.com.br/.. 

23.3.1.O (A) Pregoeiro (a), com base em parecer ou auxílio dos setores 
responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e seus Anexos, 
quando necessário, bem como de outros setores técnicos da Instituição, 
responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 48 (quarenta e 
oito) horas anteriores à data fixada como limite para o recebimento das 
propostas. 

23.4. Todas as respostas referentes às impugnações e/ou aos pedidos de esclarecimentos 
serão disponibilizadas exclusivamente no sítio https://www.licitanet.com.br/., cabendo aos 
licitantes a responsabilidade de acompanhar as respostas e respectivos encaminhamentos 
nesse canal indicado. 

23.4.1.Não cabe ao Município de Maiquinique, Estado da Bahia, qualquer 
responsabilidade por quaisquer desconhecimentos, por parte dos licitantes, 
decorrentes do não acompanhamento das informações prestadas no sítio 
acima mencionado. 

24. DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DO CONTRATO
24.1 A Adjudicatária será convocada a assinar a Ata de Registro de Preços e Contrato de 
Fornecimento no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 10.520/02 e Lei 8.666/93, podendo 
solicitar sua prorrogação por igual período, por motivo justo e aceito pela Administração, 
devendo comparecer ao Setor de Licitações. 
24.2. Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por sócio que 
detenha poderes de administração, apresentando o contrato social e sua alteração, ou 
procurador com poderes expressos.  
24.3. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
assinar a Ata de Registro de Preços, é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação
das sanções previstas na legislação pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das 
propostas subsequentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo 
licitante, das condições de habilitação, procedendo a contratação. 
24.4. O Contrato ou instrumento equivalente a ser firmado obedecerá à minuta constante 
nos Anexos III e IV deste Edital e será emitido para o CNPJ informado na proposta de
preços. 
24.5. A pessoa jurídica obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões, mediante 
solicitação, por escrito, nas mesmas condições deste Contrato, Art. 65 da Lei nº 8.666/93.  
24.6. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato, na forma prevista na Lei Federal nº 8.666/93. 
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24.7. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo 
entre os contratantes. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços 
previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou apenações financeiras 
decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de 
dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam 
alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a 
celebração de aditamento. 
24.8. A Contratada deverá emitir Nota Fiscal/Fatura, mensalmente, para cada Secretaria 
Municipal que fornece o objeto licitado, discriminando o produto, quantitativo utilizado e o 
respectivo custo ao órgão, para efeitos de prestação de contas. 
24.9. Se por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito 
da Adjudicatária perante o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a fazenda Nacional estadual, Municipal e Prova de 
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), estiverem com os 
prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil 
de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os 
documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente 
justificada.
24.10. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a 
Adjudicatária será notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua situação 
de regularidade, tratada no item 21.3, mediante a apresentação das certidões respectivas, 
com prazos de validade em vigência, sob a pena de a contratação não se realizar.
24.11. Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, 
não apresentar a situação regular de que se trata o item 21.3, ou se recusar a assinar o 
Contrato, serão convocados os demais licitantes classificados para participar de nova 
sessão pública do Pregão, com vistas à celebração do compromisso de fornecimento. 

24.11.1. Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 08 (oito) dias úteis, 
contados da divulgação do aviso por publicação no Diário Oficial do Município.
24.11.2. A Ata de Registro de Preços terá vigência 12 (doze) meses a partir da 
assinatura do contrato.

25. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
25.1. O julgamento das propostas será com base no MENOR PREÇO POR LOTE. 
25.2. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, atendidos os interesses públicos e o da 
Administração, sem comprometimento da segurança da contratação. 
25.3. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualidade e a exata 
compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública deste Pregão 
(princípio do formalismo moderado). 
25.4. As decisões do Pregoeiro somente serão consideradas definitivas depois de 
homologadas pela Gestora do Município de Maiquinique, Estado da Bahia.
25.5. A Ata de Registro de Preços desta Licitação será em sua totalidade publicada no 
Diário Oficial do Município.
25.6. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
25.7. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração de proposta ou pela 
apresentação de documentação referente ao presente Edital. 
25.8. A adjudicação e a homologação do resultado desta licitação não implicarão direito à 
contratação. 
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25.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-
se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de 
expediente normal, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 
25.10. O Ordenador de Despesas do Município de Maiquinique, Estado da Bahia, poderá 
revogar o presente certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente, decorrente de 
fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de 
terceiros, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

25.10.1. A anulação do Pregão induz à do Contrato. 
25.10.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da 

anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de 
boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento 
do Contrato. 

25.11. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização 
do Pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 
afetar a formulação das propostas. 
25.12. Em caso de discordância entre o Edital e seus anexos, prevalecerão as do Edital. 
25.13. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará 
esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário 
anteriormente estabelecido. 
25.14. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da legislação 
constante do preâmbulo deste Edital. 

26. DO FORO 
26.1. Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Macarani – BA, 
para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do Contrato decorrente, com expressa 
renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

27. DOS ANEXOS 
27.1. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos: 

ANEXO I - Modelo de Declaração que se enquadra como Microempresa – ME ou 
Empresa de Pequeno Porte – EPP;
ANEXO II - Modelo da Proposta Comercial 
ANEXO III - Minuta de Ata de Registro de Preços 
ANEXO IV – Minuta do Contrato
ANEXO VI - Modelo de Declaração Conjunta
ANEXO VII - Modelo de Proposta Independente;
ANEXO VII - Modelo de Declaração de Conhecimento e concordância com as 
Condições do Edital;
ANEXO VIII - Modelo de Declaração da Inexistência de Menor no quadro da 
Empresa;
ANEXO IX - Modelo de Declaração de Conhecimento e Atendimento as Condições 
de Habilitação;
ANEXO X - Termo de Referência;

Maiquinique – BA, 20 de março de 2023.

MAGNO MEIRA VIRGENS DOS SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Decreto 0228/20222
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0100/2023
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0028/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2023 – SRP

ANEXO I

MODELO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006

A (nome/razão social) ______________, inscrita no 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 cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, e atesta a aptidão para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos 
arts. 42 a 49 da Lei Complementar federal n. 123/06, não possuindo nenhum dos 
impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida Lei. 
Local e data, _____de __________________ de 2020.

_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL

CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

E ASSINATURA

Nota: A falsidade desta DECLARAÇÃO, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 
123/2006, caracterizará crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 

enquadramento em outras figuras penais e das penalidades previstas neste Edital.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0100/2023
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0028/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2023 – SRP

ANEXO II
MODELO – PROPOSTA DE PREÇOS

(ESTA PROPOSTA DEVE SER INSERIDA NO SISTEMA EM CAMPO PRÓPRIO)
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE – BA.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2023 – SRP. 

Proposta que faz a empresa _______________________________, inscrita no CNPJ (MF) 
nº _________________________ e Inscrição Estadual nº__________________, 
estabelecida no(a) ____________________________________, em conformidade com o 
Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2023 – SRP. 
Portanto, oferecemos a esse Órgão o preço a seguir indicado, para contratação de 
empresa para fornecimento de medicamentos de uso comum e medicamentos sujeitos a 
controle especial, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 
Municipal de Maiquinique, Bahia. Em conformidade com o ANEXO X – TERMO DE 
REFERÊNCIA:

ITEM DESCRIÇÃO MARCA/MODELO UNID QUANT. VALOR TOTAL 
1

TOTAL DO ITEM

*Obs: Na proposta o proponente deve obrigatoriamente incluir nos preços todas as 
despesas relacionadas à execução do contrato, inclusive aquelas decorrentes de impostos, 
seguros e encargos sociais. 
Os dados da nossa empresa são: 
a) Razão Social: ________________________________________________; 
b) CNPJ (MF) nº: ________________________________________________; 
c) Inscrição Estadual nº: __________________________________________; 
d) Endereço: ____________________________________________________; 
e) Fone: _____________________ Fax (se houver): ____________________; 
f) CEP: __________________________; e 
g) Cidade: ________________________ Estado: _______________________; 
h) E-mail: ______________________________________________________;
i) Banco _________ Agência nº:_________Conta nº:___________________. 
j) Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contado da data da entrega de seu 

respectivo envelope; 

MAIQUINIQUE, BA, ____ de ______________ de _______. 
_______________________________________ 
Assinatura e carimbo (Representante legal)  
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0100/2023
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0028/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2023 – SRP

ANEXO III
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MINUTA DE ARP PARA: AQUISIÇÃO DE ................................., CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE 
REFERÊNCIA – ANEXO I DESTE EDITAL.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXXXX/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2023 – SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0100/2023
VALIDADE: 12 (doze) meses

Aos XX dias do mês de ............ de 2023, o MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE, Estado da 
Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Francisco 
Martins, 01, Centro, CEP 45.770-000, Sede, Maiquinique-Bahia, inscrito no CNPJ sob n 
13.751.821/0001-01, neste ato representado pela Prefeita, a senhora: VALÉRIA 
FERREIRA SILVEIRA MOREIRA, brasileira, inscrita no CPF sob número 674.116.815-04, 
residente e domiciliada na Rua Luiz Rodrigues Silva, 107, Centro, na cidade de 
Maiquinique, Bahia, denominado ÓRGÃO GERENCIADOR,  e a empresa ....................., 
inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXXXXXX, localizada na: ..............................., representada 
neste ato pelo senhor: ..................., portador do Registro Geral nº XXXXXXXX SSP/BA, e 
Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob o nº XXXXXXXXXXXXXX, 
residente e domiciliado na ..............................., denominado FORNECEDOR, nos termos 
do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 
3.555/2000, Decreto Federal nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, bem como pela Lei Federal 
nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei 123 de 14 de dezembro de 2006 e alterações 
posteriores de quaisquer um dos dispositivos citados e demais normas legais aplicáveis, 
em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
XXXX/2023 para  Registro  de  Preços,  consoante do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
XXXX.XX.XX/2023, R E S O L V E lavrar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
conforme as  cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A presente Ata tem como objeto o ................................................................., conforme 
descrição dos serviços constante no Termo de Referência, e, ainda, a documentação, 
propostas de preços e lances apresentados pelo licitante classificado em primeiro lugar e, 
excepcionalmente, demais fornecedores que tiveram seus preços registrados para a 
formação de cadastro de reserva (§ 1º, do art. 11, do Decreto nº 7.892/2013), a fim de 
atender ao quantitativo total estimado para a contratação, observado o preço da proposta 
vencedora, visando contratações futuras.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações 
nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) 
objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao fornecedor registrado a 
preferência, em igualdade de condições.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O Município poderá autorizar o remanejamento das 
quantidades previstas para os itens com preços registrados nesta Ata entre os órgãos 
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participantes e não participantes, nos termos da Instrução Normativa/SLTI nº 6 de 25 de 
julho de 2014.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RELAÇÃO DOS FORNECEDORES BENEFICIÁRIOS DO 
REGISTRO DE PREÇOS
Em decorrência da proposta apresentada no certame licitatório, ficam registrados, para 
contratações futuras, os preços unitários e o respectivo fornecedor classificado, conforme 
Relação dos Fornecedores Beneficiárias do Registro de Preços, Anexo I desta ata.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A vigência da Ata de Registro de Preço será de xx (------) meses, com eficácia legal após a 
da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da Município, tendo início e 
vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA QUARTA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA PRESENTE ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS
O gerenciamento deste instrumento caberá ao Município de Maiquinique/BA, por meio da 
Prefeitura Municipal.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR BENEFICIÁRIO
O fornecedor detentor dos preços registrados deverá cumprir o compromisso firmado por 
intermédio do presente instrumento, nos termos dispostos no Decreto Federal nº 7.892/2013 
e no Edital de Pregão e seus anexos, e cumprir, integralmente, todas as cláusulas e 
condições constantes dos contratos ou instrumentos equivalentes porventura firmados, sob 
pena de revogação da presente Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das 
penalidades cabíveis.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU 
RETIRADA DO INSTRUMENTO EQUIVALENTE
A empresa detentora dos preços registrados poderá ser convidada a firmar contratações de 
fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na 
legislação pertinente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Pra cada fornecimento será assinado um Contrato ou 
instrumento equivalente entre o licitante que tenha firmado esta Ata de Registro de Preços e 
o titular do órgão ou entidade CONTRATANTE, após a autorização da despesa e emissão 
da respectiva Nota de Empenho.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O prazo para assinatura do Contrato ou retirada do instrumento 
equivalente, por parte do fornecedor registrado, será de 03 (três) dias úteis, a contar da 
notificação feita pelo Município, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades cabíveis.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Em cada fornecimento decorrente desta Ata serão observadas, 
quanto ao preço unitário, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão que a 
precedeu e que integra o presente instrumento de compromisso.

PARÁGRAFO QUARTO – O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá 
ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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Esta Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da Administração que não tenha participado deste certame, mediante 
anuência do Município, na forma do art. 22º do Decreto nº 7.892, de 23/01/2013.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os órgãos e entidades que não participaram do registro de 
preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o 
Município para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Caberá ao fornecedor beneficiário desta ata de registro de 
preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do 
fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e 
futuras decorrentes desta ata, assumidas com o Município e demais órgãos participantes.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As aquisições ou contratações adicionais decorrentes de 
adesão a esta ata não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de 
preços para o Município e demais órgãos participantes.

PARÁGRAFO QUARTO – O quantitativo decorrente das adesões a esta ata de registro de 
preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item 
registrado na ata de registro de preços para o Município e demais órgãos participantes, 
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

PARÁGRAFO QUINTO – O Município somente autorizará adesão a esta ata após a primeira 
aquisição ou contratação por órgão integrante desta ata (§ 5º, do art. 22, do Decreto nº 
7.892/2013).

PARÁGRAFO SEXTO – Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante 
deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o 
prazo de vigência desta ata.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança 
do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, 
informando as ocorrências ao Município.

PARÁGRAFO OITAVO – Os órgãos ou entidades que utilizarem esta Ata de Registro de 
Preços deverão observar, quanto ao preço unitário, as cláusulas e condições constantes do 
Edital do Pregão que a precedeu e que integra o presente instrumento de compromisso.

PARÁGRAFO NONO – Os Órgãos ou Entidades não participantes, ou caronas, somente 
poderão efetuar adesões à Ata de Registro de Preços mediante prévia e expressa 
autorização do órgão gerenciador, conforme determina o art. 22 do Decreto 7.892 de 
23/01/2013.

CLÁUSULA OITAVA – DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 
hipóteses previstas nos arts. 17 e 18 do Decreto nº 7.892/2013 e devidamente comprovadas 
as situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 ou 
decorrentes de redução dos preços praticados no mercado.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea 
“d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, a Administração, se julgar conveniente, 
poderá optar por revogar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador definirá o novo preço 
máximo a ser pago pela Administração e convocará o fornecedor para negociar a redução 
dos preços aos valores praticados pelo mercado.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Se o fornecedor não aceitar reduzir seus preços aos valores 
praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidade.

PARÁGRAFO QUARTO – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços 
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá 
liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido 
de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados;

PARÁGRAFO QUINTO – Quando o fornecedor registrado não aceitar manter o preço 
originariamente fixado na ata, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de 
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
O Fornecedor Beneficiário terá seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de 
processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

PARÁGRAFO PRIMEIRO – a pedido, quando:
a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de 
caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado;
b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da 
elevação dos preços de mercado, dos insumos que compõem o custo das 
aquisições/contratações e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento, sem 
aplicação de penalidade.

PARÁGRAFO SEGUNDO – por iniciativa do Município, quando:
a) o fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado, sem aplicação de penalidade (§ 1º, do art. 18, 
Decreto nº 7.892/2013);
b) o fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório, 
garantida a possibilidade da aplicação de penalidade;
c) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
d) não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço;
e) o fornecedor não assinar o Contrato ou instrumento equivalente, no prazo 
estabelecido pelo Município, sem justificativa aceitável;
f) o fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os 
pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preço;
g) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 
estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes;
h) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 8.666/1993 
ou no art. 7° da Lei n° 10.520/2002. (art. 20, IV, do Decreto nº 7.892/2013).
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Ocorrendo qualquer das hipóteses do Parágrafo Segundo, 
concluído o processo, o Município fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preço 
e informará ao Fornecedor Beneficiário a nova ordem de registro.
PARÁGRAFO QUARTO - A Ata de Registro de Preço, decorrente desta licitação, será 
cancelada automaticamente:
a) por decurso do prazo de vigência;
b) quando não restarem fornecedores registrados.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES
O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 
estabelecidas no Edital e na Minuta do Contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO – É da competência do órgão gerenciador a aplicação das 
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço 
(art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o 
descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual 
caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, 
do Decreto nº 7.892/2013).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de 
lavratura de Termo Aditivo à presente ata de Registro de Preços.
b) integram esta Ata o Anexo I - RELAÇÃO DOS FORNECEDORES BENEFICIÁRIOS 
DO REGISTRO DE PREÇOS, o Anexo II - DADOS COMPLEMENTARES DO(S) 
FORNECEDOR(ES) e, ainda, o Edital de Pregão e seus anexos e as propostas das 
empresas classificadas para cada item.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados por esta 
ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 
8.666, de 1993.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os contratos decorrentes desta ata de registro de preços 
poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
Para dirimir as questões oriundas desta Ata de Registro de Preços Fica eleito o foro da 
comarca de Macarani/BA, que abrange o Município de Maiquinique.

Maiquinique – Bahia, XXX de XXXXXXX de 2023.

________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE/BA

ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

_______________________________________________________
FORNECEDOR 

CNPJ. XXXXXXXXXXXXXX
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0100/2023
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0028/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2023 – SRP

ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N° ____/2023

FORNECIMENTO DE 
............................................, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAIQUINIQUE, BAHIA E A 
EMPRESAXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NA 
FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede administrativa na Rua Francisco Martins, 01, Centro, CEP 45.770-000, 
Sede, Maiquinique-Bahia, inscrito no CNPJ sob n 13.751.821/0001-01, neste ato 
representado pela Prefeita, a senhora: VALÉRIA FERREIRA SILVEIRA MOREIRA, 
brasileira, inscrita no CPF sob número 674.116.815-04, residente e domiciliada na Rua Luiz 
Rodrigues Silva, 107, Centro, na cidade de Maiquinique, Bahia, doravante denominada 
CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa ...................., inscrita no CNPJ sob o 
.............................., ______________, estabelecida na __________________, nº _____, 
Bairro __________, CEP __________-, cidade de ___________, doravante denominada 
CONTRATADA, representada neste ato pelo senhor: ..........................., portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº ...................... - SSP/BA, e Cadastro de Pessoa Física do 
Ministério da Fazenda sob o nº ...................., residente e domiciliada na ........................, 
estabelecem o presente CONTRATO, tem justos e contratados, conforme cláusulas e 
condições seguintes, sujeitando-se às normas preconizadas nas Leis Federais nºs 8.666/93 
e 10.520/02 e alterações posteriores, e demais legislações pertinentes, cada qual naquilo 
que couber: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. O presente contrato tem como objeto a Contratação de empresa para fornecimento 
de medicamentos de uso comum e medicamentos sujeitos a controle especial, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde Municipal de Maiquinique, 
Bahia, conforme especificações técnicas constantes deste Termo de Referência.
1.2. A contratação antes citada obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como as 
disposições dos documentos adiante enumerados, constantes do PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 0100/2023, e que, independentemente de transcrição, fazem parte 
integrante e complementar deste, no que não o contrariarem. São Eles: 

1.2.1. O Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2023 – SRP, do MUNICÍPIO DE 
MAIQUINIQUE, BAHIA; e 
1.2.2. A proposta de preços e documentos que o acompanham, firmada pela 
CONTRATADA. 



   

35 

edição disponível no site www.maiquinique.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

DIÁRIO OFICIAL DO

MUNICÍPIO
Segunda-feira, 20 de Março de 2023 - Edição Nº 1.530

                                               

                                                            

Fone/fax (77) 3275-2179 - Site: www.maiquinique.ba.gov.br / E-mail: pmmaiquinique@outlook.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE
RUA FRANCISCO MARTINS, 01 - CENTRO

CEP: 45770-000 – MAIQUINIQUE - BA
CNPJ: 13.751.821/0001-01

1.3. Os serviços ora adquiridos foram objetos de licitação, de acordo com o disposto no art. 
1º e parágrafo único da Lei nº 10.520/2002, sob a modalidade de Pregão eletrônico, 
conforme Edital e processo administrativo acima citados. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS
2.1. A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE/BA, através da Secretaria de 
Administração, será o órgão responsável pelos atos de controle e administração do contrato 
decorrente desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, 
respeitada a ordem de fornecimento emitida pelo setor responsável.
2.2 Será de inteira responsabilidade e iniciativa dos órgãos usuários do registro, a emissão 
das Solicitações de aquisição e fornecimento, dos objetos desta licitação, cabendo aos 
mesmos todos os atos de administração junto aos fornecedores. 
2.2.1 A Administração não emitirá qualquer Ordem de Fornecimento sem a prévia 
existência do respectivo crédito orçamentário.  
2.3 A convocação dos fornecedores, pelos órgãos usuários, será formalizada e conterá o 
endereço e o prazo máximo em que deverão comparecer para executar a manutenção, 
além da menção ao item a que se refere. 
2.4 O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, no prazo 
previsto no Edital para assinatura do contrato, recusar-se a assinar o contrato, quando for o 
caso, ou não cumprir quaisquer das obrigações estabelecidas no certame, estará sujeito às 
sanções previstas neste edital. 
2.4.1 Quando comprovada uma dessas hipóteses, o órgão usuário poderá comunicar a 
ocorrência ao MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE/BA e solicitar indicação do próximo 
fornecedor a ser destinado ao fornecimento do material, sem prejuízo da abertura de 
processo administrativo para aplicação de penalidades. 
2.5 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência 
do contrato, mesmo que o fornecimento esteja prevista para data posterior à do seu 
vencimento. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 
3.1 A CONTRATADA terá que oferecer o menor preço por lote, essa modalidade é praxe 
atualmente nos órgãos públicos. 
3.2 O desconto porventura concedido, deverá ser expresso na Nota Fiscal, referente ao 
objeto deste certame.

CLÁUSULA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO 
4.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar o objeto desta contratação. 

CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL DA ENTREGA DOS MATERIAS
5.1. O objeto desta licitação deverá ser efetivamente entregue na sede de cada órgão da 
Prefeitura Municipal de Maiquinique-BA, no horário das 08h às 12h e das 14s às 17h.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE 
6.1. A CONTRATADA, neste ato, assume perante a CONTRATANTE a responsabilidade 
civil relativamente a qualquer dano que os produtos por ela ofertados venham a causar ao 
patrimônio público, ao pessoal da CONTRATANTE ou a terceiros. 
6.2. A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, 
previdenciários, fiscais e securitários resultantes da execução deste Contrato. 
6.3. A CONTRATADA deverá cumprir integralmente as especificações e regras pertinentes 
ao objeto deste Contrato, inclusive dos documentos declarados como partes integrantes 
dele. 
6.4. A CONTRATADA não poderá, a título algum, ceder o objeto do presente Contrato. 
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6.5. A CONTRATADA se obriga ainda a:
6.5.1. Prestar o serviço, objeto deste Contrato, de acordo com as melhores técnicas e com 
pessoal capacitado. 
6.5.2. Corrigir eventuais problemas de funcionamento dos equipamentos. 
6.5.3. Prestar manutenção nos equipamentos, conforme previsto no termo de Referência. 
6.5.4. O fiel cumprimento de todas as cláusulas e condições expressadas no Edital, anexos 
e termo de Contrato. 

6.6. Do CONTRATANTE: será responsável pela observância das leis, decretos, 
regulamentos, portarias e demais normas legais, direta e indiretamente aplicáveis ao 
contrato. 
6.7. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas disposições da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
6.8. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o contrato. 
6.9. Processar e liquidar a fatura correspondente ao valor fornecido, através de Ordem 
Bancária, deduzidos os impostos devidos, no máximo 10 (dez) dias úteis após a 
confirmação da prestação do serviço, pela unidade responsável por esta atribuição e pelo 
fiscal do Contrato. 
6.10. Fiscalizar a execução do Contrato, através de servidor especialmente designado, 
sendo permitida a assistência de terceiros, conforme dispõe o art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO 
É competente para pleno e total recebimento do objeto deste contrato, bem como para 
fiscalizar o seu cumprimento, a Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de 
Maiquinique - BA.

7.1. Todas as notas fiscais, depois de recebidas, deverão ser atestadas na presença do 
fiscal de contratos.  

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 
8.1. O prazo do contrato será de 12 (doze), a partir da data de sua assinatura, e poderá ser 
prorrogado em conformidade com o art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO 
9.1. Promover, por intermédio de servidor designado, o acompanhamento e a fiscalização 
dos serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as 
falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, 
exijam medidas corretivas. 
9.2. Comunicar imediatamente o CONTRATANTE sobre qualquer irregularidade nos 
produtos. 
9.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
CONTRATANTE.
9.4. Zelar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações 
assumidas por parte da CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
9.5.A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos, 
não poderá ser invocada para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela execução. 
9.6.A comunicação entre a fiscalização e a CONTRATADA será realizada através de 
correspondência oficial e anotações ou registros no Relatório de Fornecimento. 
9.7. Todos os atos e instituições emanados ou emitidos pela fiscalização serão 
considerados como se fossem praticados pelo CONTRATANTE. 
9.8. As reuniões serão documentadas por Atas de Reuniões, elaboradas pela fiscalização e 
que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos 
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participantes, assuntos tratados, decisões e responsabilidades pelas providências a serem 
tomadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO 
10.1. O CONTRATANTE deverá efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela 
CONTRATADA com base nas informações fornecidas pela Secretaria de Administração, 
obedecidas as condições estabelecidas no contrato.

CLÁUSULA ONZE – DO PREÇO
11.1. O valor global estimativo para a contratação é de R$ (____________), para a 
aquisição e fornecimento de materiais eletrônicos, para atender as demandas das diversas 
secretarias da Prefeitura Municipal de Maiquinique-BA.

CLÁUSULA DOZE – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
12.1. A despesa decorrente da presente licitação correrá por conta das seguintes dotações
orçamentárias:

a) Órgão/Unidade: xx – PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE
Projeto/Atividade: xxx – Gestão dos Serviços da Secretaria de Administração
Elemento: x.x.xx.x.x Outros Serviços
Fonte de Recurso: X
Esta dotação orçamentária utilizará o percentual de 100% do valor total da 
contratação.

CLÁUSULA TREZE – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
13.1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, 
desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas 
justificativas. 

CLÁUSULA QUATORZE – DAS PENALIDADES 
14.1. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste ato convocatório, 
o MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE-BA, poderá garantir a prévia defesa do licitante, que 
deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, 
aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções:

a) ADVERTÊNCIA, por escrito, quando a licitante deixar de atender quaisquer indicações 
aqui constantes; 

b) MULTA COMPENSATÓRIA/INDENIZATÓRIA no percentual de 20% (vinte por cento) 
calculado sobre o valor do Contrato ou instrumento equivalente; 

c) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE 
CONTRATAR COM O MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE, ESTADO DA BAHIA, pelo prazo 
de até 02 (dois) anos; 

d) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 

14.2. Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela 
licitante vencedora, a esta será aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por 
cento) sobre o valor do Contrato ou instrumento equivalente, por dia de atraso, limitada a 
10% (dez por cento) do valor inadimplido. 
14.3. O valor da multa aplicada (tanto compensatória quanto moratória) deverá ser 
recolhido no setor financeiro do MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE- BA, dentro do prazo de 05 
(cinco) dias úteis após a respectiva notificação. 
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14.4. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, ela será descontada por 
ocasião do pagamento posterior a ser efetuado pelo CONTRATANTE ou cobrada 
judicialmente. 

CLÁUSULA QUINZE – DA RESCISÃO 
15.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
15.2. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

15.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se 
a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 
15.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de 
licitação, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; 
15.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

15.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. Os casos de rescisão contratual serão 
formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 
15.4. Além das hipóteses de rescisão acima previstas, o Contrato será rescindido sempre 
que a CONTRATADA se conduzir dolosamente.

CLÁUSULA DEZESSEIS – DAS CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS 
16.1. Não será levada em conta, pelo CONTRATANTE, qualquer reclamação ou 
solicitação, seja a que título for, de alteração de preços constantes da proposta da 
CONTRATADA, salvo se houver vantajosidade para o CONTRATANTE. 
16.2. A CONTRATADA ficará obrigada a prestar os serviços, objeto deste Contrato, não se 
admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DEZESSETE – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO AO 
EDITAL E À PROPOSTA 
17.1. O presente Contrato fundamenta-se: 

17.1.1. Nas Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02 e posteriores alterações; 
17.1.2. Nos preceitos de direito público; 
17.1.3. Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas 
disposições do Direito Privado. 

17.2. O presente Contrato vincula-se aos termos: 
17.2.1. Do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2023 – SRP; 
17.2.2. Da proposta vencedora da CONTRATADA. 

CLÁUSULA DEZOITO – DA EFICÁCIA E DA PUBLICAÇÃO 
18.1. O presente instrumento será publicado, em resumo, no site oficial do município de 
MAIQUINIQUE, ESTADO DA BAHIA, que é condição indispensável para sua eficácia, 
consoante dispõe o artigo 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DEZENOVE – DO FORO 
19.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de 
MAIQUINIQUE/BA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
19.2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 04 
(quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, 
são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.
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MAIQUINIQUE - BA, xxxx  de xxxxxx de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE, BA
VALÉRIA FERREIRA SILVEIRA MOREIRA

CONTRATANTE

CONTRATADA
Nome: 
_______________________________
CPF:

Nome: 
_______________________________
CPF:
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0100/2023
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0028/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2023 – SRP

ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

Ilmo. Sr. Pregoeiro 
Maiquinique – BA

Declaramos que conhecemos e aceitamos, integralmente e sem qualquer restrição, as 
regras e condições estabelecidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2023 –
SRP e seus Anexos, bem como as normas e regulamentos que regem o certame, e 
especificamente que:

I. Declaramos que possuímos todos os documentos de habilitação e 
preenchemos as condições para participação no presente Pregão;

II. Declaramos, sob as penas da lei, que cumprimos os requisitos legais para 
qualificação como Microempresa OU Empresa de Pequeno Porte, e atestamos 
a aptidão para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts, 42 a 49 
da Lei Complementar nº 123/06, não possuindo nenhum dos impedimentos 
previstos no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06. 

III. Não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não empregamos menores de dezesseis anos, conforme disposto no 
inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 
nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, ressalvando-se a condição de menor 
aprendiz, cuja contratação é permitida nos termos da legislação;

IV. Recebemos todas as informações e os esclarecimentos considerados 
necessários para a elaboração dos Documentos de Habilitação e da Proposta 
apresentada, pelos quais assumimos total responsabilidade, no devido tempo e 
de forma satisfatória.

  

Cidade, xxxx de xxxxxxxxx de 2023. 
Assinatura e identificação
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0100/2023
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0028/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2023 – SRP

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação da Licitação) (Identificação completa do representante da licitante), como 
representante devidamente constituído de (Identificação completa da licitante) doravante 
denominado (Licitante), para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com 
identificação do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 
Brasileiro, que: 
(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de 
maneira independente (pelo 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 da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa; 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da 
licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou 
de fato da (identificação da 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 da (identificação da licitação) quanto a participar ou 
não da referida licitação; 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) 
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da 
adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e (f) que está 
plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 

________________ -___, 
Local/Data: _____de _________________de 2023.

____________________________________________________
(nome e assinatura do representante legal da licitante)
R.G.: - CPF: - Cargo:
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0100/2023
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0028/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2023 – SRP

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA AS 
CONDIÇÕES DO EDITAL

A Empresa_____________________________, inscrita no CNPJ/MF nº. 
__________________, com sede à _______________________________, representada 
pelo Sr. ____________________________, portador do RG nº ______________ e inscrito 
no CPF/MF nº ___________________, em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima 
identificado, declaramos o pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em 
causa e plena concordância com as condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 

Local e data, _____de __________________ de 2023.

_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL

CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

E ASSINATURA
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0100/2023
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0028/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2023 – SRP

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

A Empresa _____________________________, inscrita no CNPJ/MF nº. 
__________________, com sede à _______________________________, representada 
pelo Sr. ____________________________, portador do RG nº ______________ e inscrito 
no CPF/MF nº ___________________, declara, sob as penas previstas em lei, que em suas 
instalações, não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 
anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 anos.

Local e data, _____de __________________ de 2023.

_______________________________________________
(NOME DA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL)
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0100/2023
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0028/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2023 – SRP

ANEXO IX

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS 
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos para os fins 
da parte final do inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02, termos conhecimento de 
todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da 
licitação, e para os efeitos do Inciso VII do Art. 4º da Lei 10.520/02, o pleno conhecimento e 
atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas 
a teor do art. 7º do mesmo diploma.

Local e data, _____de __________________ de 2023.

_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL

CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

E ASSINATURA
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0100/2023
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0028/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0016/2023 – SRP

ANEXO X

TERMO DE REFERENCIA
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:
1.1. Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos de uso comum e 
medicamentos sujeitos a controle especial, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde Municipal de Maiquinique, Bahia.

2. JUSTIFICATIVA:
2.1. O presente Termo de Referência tem como base a contratação de empresa para 
fornecimento de medicamento para fornecimento de medicamentos de uso comum e 
medicamentos sujeitos a controle especial, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde Municipal de Maiquinique, Bahia. Justifica-se a contratação em 
virtude de a administração ter que manter o funcionamento de todo o sistema hospitalar 
e assistência básica do sistema de saúde do município.
Entendendo ser de extrema necessidade, a LICITAÇÃO deste tipo de aquisição de 
bens pois, é princípio da administração a eficiência e, para tanto, deve se revelar pelo 
bom planejamento, vez que o poder público não pode contratar de última hora sem que 
seja observados todos os preceitos legais que regem a administração pública e, 
sobretudo a lei de licitações. Vale pontuar que, sendo licitado tais serviços, sempre que 
surgir a demanda, a contratação poderá ser feita de forma imediata, eis que tão logo 
seja formalizado o contrato estimativo, bastando apenas ser emitida uma ordem de 
execução. 
Tendo sido comprovado o nexo de pertinências entre a demanda reclamatória da 
providência da administração e, aquela em ser implementada com o propósito de 
manter ativa as políticas executadas pelas secretarias demandantes, faz-se necessário 
a aquisição na Modalidade Pregão Eletrônico, pelo sistema de Registro de Preços, 
que possibilita que a aquisição seja feita de forma parcelada.
O procedimento licitatório tem por mola propulsora, portanto, a necessidade de 
contratação de bens ou serviços para alimentar a máquina pública no exercício de suas 
atividades instrumentais ou finalísticas. Sem a presença de pessoas e insumos, que 
são instrumentos da consecução dos fins estatais, não há desempenho da atividade 
administrativa eficiente. O artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal determina que 
as obras, serviços, compras e alienações da Administração Pública serão precedidas 
de LICITAÇÃO pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, 
ressalvados os casos especificados na legislação."

2.2. Os quantitativos dos materiais a serem adquiridos foram levantados com base nos 
Relatórios de Necessidade de Material fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde.

3. ESTIMATIVA DE PREÇOS:
3.1. No que diz respeito à estimativa de preços, foi obtida cotação junto ao comércio 
especializado conforme média abaixo.
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LOTE 1:
ITEM DESCRIÇÃO QTD UNI VL.MÉDIO VL.TOTAL

1
ÁCIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 5 ML 3.000 AMPOLA R$ 3,81 R$ 11.422,50

2
ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 5 ML 3.000 AMPOLA R$ 8,18 R$ 24.540,00

3 ADENOSINA 6MG /2ML 100 AMPOLA R$ 20,04 R$ 2.003,75

4 ÁGUA DESTILADA SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML 10.000 AMPOLA R$ 0,90 R$ 9.000,00

5 AMIODARONA 150MG/ML - AMPOLA 3ML 2.000 AMPOLA R$ 4,64 R$ 9.285,00

6 AMPICILINA 1000MG - FRASCO-AMPOLA 400 FRASCO-
AMPOLA R$ 8,93 R$ 3.570,00

7
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PÓ 
PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL 2.000 FRASCO-

AMPOLA R$ 12,57 R$ 25.145,00

8
BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI PÓ 
PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL 1.000 FRASCO-

AMPOLA R$ 13,75 R$ 13.750,00

9
BROMOPRIDA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 
ML 3.000 AMPOLA R$ 4,23 R$ 12.690,00

10
CEFALOTINA 1 G  PÓ PARA SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 3.000 FRASCO R$ 11,35 R$ 34.057,50

11 CEFTRIAXONA 1G IM 1.000 FRASCO-
AMPOLA R$ 18,86 R$ 18.855,00

12
CEFTRIAXONA SÓDICA 1G PÓ PARA SOLUÇÃO 
INJETÁVEL   IV 3.000 FRASCO-

AMPOLA R$ 7,68 R$ 23.040,00

13
CETOPROFENO 100 MG  PÓ PARA SUSPENSÃO 
INJETÁVEL 1.000 FRASCO-

AMPOLA R$ 9,21 R$ 9.205,00

14 CETOPROFENO IM - 50MG/ML -AMP 2ML 1.000 AMPOLA R$ 5,09 R$ 5.090,00

15 CIPROFLOXACINO 2MG/ML (BOLSA 100ML) 300 BOLSA R$ 29,17 R$ 8.749,50

16 CLINDAMICINA (FOSFATO) 150MG/ML. AMP 4ML 600 AMPOLA R$ 8,08 R$ 4.846,50

17
CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 
500 ML SISTEMA FECHADO 4.000 FRASCO R$ 18,26 R$ 73.030,00

18
CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL 
100 ML SISTEMA FECHADO 4.000 FRASCO R$ 11,57 R$ 46.290,00

19
CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL 
250 ML SISTEMA FECHADO 4.000 FRASCO R$ 13,96 R$ 55.850,00

20 COMPLEXO B IV/IM 2ML 5.000 AMPOLA R$ 4,05 R$ 20.225,00

21 DEXAMETASONA  4 MG/ML SOL INJ (AMP) 2,5ML 1.000 AMPOLA R$ 5,93 R$ 5.932,50

22
DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 2 
MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML 1.000 AMPOLA R$ 5,57 R$ 5.570,00

23
DICLOFENACO POTÁSSICO 25 MG/ML SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 3 ML 3.000 AMPOLA R$ 2,83 R$ 8.475,00

24
DIPIRONA SÓDICA  500 MG/ML SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 2 ML 5.000 AMPOLA R$ 5,69 R$ 28.425,00

25
EPINEFRINA 1 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 
ML 1.500 AMPOLA R$ 3,60 R$ 5.403,75

26

ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA 
SÓDICA 4 + 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 
ML

4.000 AMPOLA
R$ 6,19 R$ 24.750,00

27
ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML 
SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML 5.000 AMPOLA R$ 2,89 R$ 14.450,00

28 ESOMEPRAZOL SODICO 40MG INJETÁVEL 3.000 AMPOLA R$ 21,18 R$ 63.540,00

29
ESTRADIOL ENANTRATO+ALGESTONA INJET. 
10+150MG 1ML 6.000 AMPOLA R$ 11,08 R$ 66.465,00

30
ESTRADIOL VAL. + NORESTISTERONA ENAT. 
INJET. 1 ML 5+50 MG/ML + 1 SERINGA 4.000 AMPOLA R$ 15,02 R$ 60.080,00

31
FITOMENADIONA 10 MG/ML SOLUÇÃO 
INJETÁVEL  1 ML IV 3.000 AMPOLA R$ 6,14 R$ 18.412,50

32
FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 
ML 5.000 AMPOLA R$ 5,18 R$ 25.900,00
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33
GENTAMICINA, SULFATO 40 MG/ML SOLUÇÃO 
INJETÁVEL  2 ML ELENCO ESTADUAL 1.000 AMPOLA R$ 3,57 R$ 3.570,00

34
HEPARINA SÓDICA 5000/0,25 UI/ML SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 0,25 ML 2.000 AMPOLA R$ 20,24 R$ 40.480,00

35
HEPARINA SÓDICA INTRAVENOSA 5000UI/ML. 
FRASCO 5ML 2.000 AMPOLA R$ 27,91 R$ 55.815,00

36 HIDRALAZINA 20MG/ML. AMP. 1ML 500 AMPOLA R$ 10,99 R$ 5.495,00

37
HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100MG 
PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 2.000 FRASCO-

AMPOLA R$ 9,75 R$ 19.490,00

38
HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500MG 
PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 2.000 FRASCO-

AMPOLA R$ 12,41 R$ 24.825,00

39 INSULINA HUMANA NPH FRASCO 10ML 1.000 FRASCO R$ 48,57 R$ 48.572,50

40 INSULINA HUMANA REGULAR 10ML 1.000 FRASCO R$ 48,57 R$ 48.572,50

41
LEVOFLOXACINO 5MG/ML - FRASCO OU BOLSA 
100ML 500 BOLSA R$ 31,02 R$ 15.508,75

42
MANITOL 20% FRASCO 250ML SISTEMA 
FECHADO 2.000 FRASCO R$ 16,64 R$ 33.280,00

43 METOCLOPRAMIDA 5MG/ML - 2ML 20.000 AMPOLA R$ 1,89 R$ 37.700,00

44 NORADRENALINA 2MG/ML - AMP 4ML 2.500 AMPOLA R$ 7,52 R$ 18.806,25

45
OMEPRAZOL 40 MG PÓ PARA SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 3.000 FRASCO-

AMPOLA R$ 16,17 R$ 48.495,00

46
ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2 MG/ML 
SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML 4.000 AMPOLA R$ 5,23 R$ 20.910,00

47 PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4,0G+0,5G 4.000 AMPOLA R$ 19,39 R$ 77.540,00

48 PIPOTIAZINA 100MG 4ML INJETAVEL 4.000 AMPOLA R$ 22,45 R$ 89.810,00

49 PIPOTIAZINA 25MG 1ML INJETAVEL 4.000 AMPOLA R$ 19,67 R$ 78.690,00

50
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML 
SOLUÇÃO INJETÁVEL 2 ML 5.000 AMPOLA R$ 4,32 R$ 21.612,50

51
RINGER LACTATO SÓDICO SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 500 ML SISTEMA FECHADO 2.000 FRASCO R$ 17,40 R$ 34.790,00

52 TENOXICAM 20MG 5.000 AMPOLA R$ 9,92 R$ 49.600,00

53 TENOXICAM 40MG 5.000 AMPOLA R$ 13,04 R$ 65.212,50
TOTAL LOTE 1: R$ 1.576.823,50

LOTE 2:
1 AMICACINA 500MG INJETÁVEL 2ML 100 AMPOLA R$ 4,77 R$ 476,67

2
AMINOFILINA 24 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 
ML 300 AMPOLA R$ 10,60 R$ 3.179,00

3 ATROPINA 0,25MG/ML - 1ML 400 AMPOLA R$ 3,04 R$ 1.216,00

4 BENZILPENICILINA POTÁSSICA 5.000.000UI 150 FRASCO-
AMPOLA R$ 7,31 R$ 1.096,50

5
BENZILPENICILINA PROCAÍNA 300000 UI + 
POTÁSSICA 100000UI 300 FRASCO-

AMPOLA R$ 9,43 R$ 2.829,00

6
BESILATO DE ATRACURIO 10MG/ML - AMPOLA 
2,5ML 25 AMPOLA R$ 42,38 R$ 1.059,42

7 BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% - AMP 10ML 200 AMPOLA R$ 2,65 R$ 529,33

8 CEFEPIME 1G 500 FRASCO-
AMPOLA R$ 10,49 R$ 5.245,00

9
CLORETO DE POTÁSSIO 10% SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 10 ML 200 AMPOLA R$ 0,73 R$ 146,00

10
DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO 
INJETÁVEL  2 ML 50 AMPOLA R$ 1,89 R$ 94,50

11
DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA (50+50 MG/ML -
AMPOLA) 200 AMPOLA R$ 3,16 R$ 631,33

12 DOBUTAMINA 12,5 MG/ML - AMP 20ML 50 AMPOLA R$ 11,66 R$ 582,83
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13 DOPAMINA 5MG/ML - AMP 10ML 50 AMPOLA R$ 8,43 R$ 421,67

14 ENOXAPARINA 40 MG/0,4ML 500 AMPOLA R$ 27,87 R$ 13.935,00

15 ENOXAPARINA 60MG/0,6ML 500 AMPOLA R$ 30,73 R$ 15.365,00

16 ESMOLOL 10MG/ML - AMP 10ML 100 AMPOLA R$ 51,93 R$ 5.192,67

17
ETILEFRINA, CLORIDRATO 10 MG/ML SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 1 ML 500 AMPOLA R$ 3,49 R$ 1.746,67

18 FERRIPOLIMALTOSE 50MG/ML 50 AMPOLA R$ 13,72 R$ 686,17

19 Flufenazina 25mg/ml amp 1ml 50 AMPOLA R$ 12,24 R$ 612,00

20 GLICOSE 25 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML 2.000 AMPOLA R$ 0,94 R$ 1.880,00

21
GLICOSE 5 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 ML 
SISTEMA FECHADO 2.000 FRASCO R$ 15,79 R$ 31.580,00

22 GLICOSE 50 % SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML 1.000 AMPOLA R$ 0,94 R$ 940,00

23 GLUCONATO DE CÁLCIO 10%. AMP. 10ML 500 AMPOLA R$ 4,13 R$ 2.065,00

24 IMUNOGLOBULINA ANTI RH 300MCG 30 AMPOLA R$ 529,64 R$ 15.889,30

25
LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/ML SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 20 ML 6.500 FRASCO-

AMPOLA R$ 10,58 R$ 68.791,67

26 MEDROXIPROGESTERONA 50MG/ML 500 AMPOLA R$ 31,17 R$ 15.586,67

27 MEROPENEM 1G 100 FRASCO-
AMPOLA R$ 51,20 R$ 5.120,33

28
METILERGOMETRINA, MALEATO 0,2 MG/ML 
SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML 2.000 AMPOLA R$ 3,49 R$ 6.986,67

29 METRONIDAZOL 5MG/ML - BOLSA 100ML 1.000 FRASCO-
AMPOLA R$ 11,66 R$ 11.656,67

30 Morfina 0,2mg/ml. Ampola 1ml 10 AMPOLA R$ 7,36 R$ 73,63

31 Morfina 1mg/ml. ampola 2ml 100 AMPOLA R$ 6,30 R$ 630,00

32 NEOSTIGMINA 0,5MG 1ML 50 AMPOLA R$ 3,77 R$ 188,50

33 NITROGLICERINA 5MG/ML - AMP 5ML 50 AMPOLA R$ 37,63 R$ 1.881,50

34 OCITOCINA 5UI/ML. AMP. 1ML 2.000 AMPOLA R$ 3,49 R$ 6.986,67

35 OXACILINA 500MG. INJETÁVEL 6.000 FRASCO-
AMPOLA R$ 7,66 R$ 45.960,00

36 PANCURÔNIO 4MG/2ML 5 AMPOLA R$ 58,29 R$ 291,43

37 PENTOXIFILINA 20MG/ML. AMPOLA 5ML 700 AMPOLA R$ 41,33 R$ 28.928,67

38 Petidina 50 mg/mL. ampola 2ml 300 AMPOLA R$ 4,21 R$ 1.264,00

39
PIPERACILINA + TAZOBACTAM 2 G/0,25 G PÓ 
PARA SOLUÇÃO PARA PERFUSÃO 50 FRASCO-

AMPOLA R$ 32,85 R$ 1.642,50

40 SALBUTAMOL 0,5MG/ML - AMP 1 ML 1.000 AMPOLA R$ 5,83 R$ 5.826,67

41 SULFATO DE MAGNÉSIO 500MG/ML AMP. 10ML 100 AMPOLA R$ 3,39 R$ 339,00

42
SUXAMETÔNIO 100MG. PÓ PARA SOLUÇÃO 
INJETÁVEL. FRASCO-AMPOLA 50 FRASCO-

AMPOLA R$ 37,09 R$ 1.854,50

43
SUXAMETÔNIO 500MG. PÓ PARA SOLUÇÃO 
INJETÁVEL. FRASCO-AMPOLA 50 FRASCO-

AMPOLA R$ 45,89 R$ 2.294,33
TOTAL LOTE 2: R$ 313.702,45
LOTE 3:

1 ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO 3.000 COMPRIMI
DO R$ 0,38 R$ 1.130,00

2 Aciclovir 400mg 20.000 COMPRIMI
DO R$ 0,23 R$ 4.600,00

3 ACICLOVIR 50MG/G 10G 500 BISNAGA R$ 5,55 R$ 2.775,00

4 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG COMPRIMIDO 30.000 COMPRIMI
DO R$ 0,10 R$ 3.100,00

5 ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO 30.000 COMPRIMI
DO R$ 0,10 R$ 3.100,00
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6
Ácido valproico (valproato de sódio) 50mg/ml - frasco 
100ml 2.000 FRASCO R$ 10,48 R$ 20.960,00

7 Acido Valproico 250mg 15.000 COMPRIMI
DO R$ 0,55 R$ 8.200,00

8 Acido Valproico 500mg 15.000 COMPRIMI
DO R$ 1,26 R$ 18.850,00

9
ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL  10 
ML 2.000 FRASCO R$ 2,73 R$ 5.460,00

10
ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO 
MASTIGÁVEL 2.000 COMPRIMI

DO R$ 0,93 R$ 1.860,00

11
AMBROXOL, CLORIDRATO 3 MG/ML XAROPE  
100 ML 2.000 FRASCO R$ 7,55 R$ 15.106,67

12
AMBROXOL, CLORIDRATO 6 MG/ML XAROPE  
100 ML 2.000 FRASCO R$ 12,62 R$ 25.233,33

13
AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG 
COMPRIMIDO 6.000 COMPRIMI

DO R$ 0,88 R$ 5.260,00

14 Amitriptilina 25mg 100.00
0

COMPRIMI
DO R$ 0,12 R$ 12.333,33

15 AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA 30.000 CÁPSULA R$ 1,31 R$ 39.300,00

16 ANLODIPINO, BESILATO 5 MG COMPRIMIDO 30.000 COMPRIMI
DO R$ 0,32 R$ 9.600,00

17 ATENOLOL 25MG COMPRIMIDO 15.000 COMPRIMI
DO R$ 0,12 R$ 1.850,00

18 ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO 12.000 COMPRIMI
DO R$ 0,17 R$ 2.000,00

19
AZITROMICINA 40 MG/ML 600 MG PÓ PARA 
SUSPENSÃO 15 ML 1.500 FRASCO R$ 25,25 R$ 37.875,00

20 AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO 30.000 COMPRIMI
DO R$ 1,12 R$ 33.600,00

21 Biperideno 2mg 45.000 COMPRIMI
DO R$ 0,45 R$ 20.400,00

22 Biperideno 5mg/ml amp 1ml 500 AMPOLA R$ 4,54 R$ 2.271,67

23 BISACODIL 5MG 3.000 COMPRIMI
DO R$ 0,27 R$ 810,00

24 Bupropiona 150mg 15.000 COMPRIMI
DO R$ 0,98 R$ 14.750,00

25 Bupropiona 300mg 5.000 COMPRIMI
DO R$ 5,76 R$ 28.816,67

26 CAPTOPRIL  25 MG COMPRIMIDO 30.000 COMPRIMI
DO R$ 0,10 R$ 3.100,00

27 Carbamazepina 200mg 60.000 COMPRIMI
DO R$ 0,45 R$ 27.200,00

28
CARBONATO DE CÁLCIO (CÁLCIO ELEMENTAR) 
500 MG + 400 UI VIT. D. COMPRIMIDO 2.000 COMPRIMI

DO R$ 0,25 R$ 500,00

29 Carbonato de Lítio 300mg 2.500 COMPRIMI
DO R$ 0,38 R$ 941,67

30 CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO 6.000 COMPRIMI
DO R$ 0,33 R$ 1.960,00

31 CARVEDILOL 3,125 MG  COMPRIMIDO 6.000 COMPRIMI
DO R$ 0,21 R$ 1.260,00

32 Cefaclor 250mg Susp. Oral 100ml 2.000 FRASCO R$ 45,81 R$ 91.626,67

33 Cefaclor 500mg 10.000 COMPRIMI
DO R$ 5,63 R$ 56.266,67

34 Cefadroxila 250mg Susp. Oral 100ml 1.000 FRASCO R$ 51,75 R$ 51.746,67

35 Cefadroxila 500mg 10.000 COMPRIMI
DO R$ 4,15 R$ 41.533,33

36
CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL  60 
ML 2.000 FRASCO R$ 28,70 R$ 57.393,33

37 CEFALEXINA 500 MG  COMPRIMIDO 45.000 COMPRIMI
DO R$ 1,12 R$ 50.400,00

38 CETOCONAZOL 2% CREME  30 G 1.000 BISNAGA R$ 7,55 R$ 7.553,33



   

51 

edição disponível no site www.maiquinique.ba.gov.br
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE

DIÁRIO OFICIAL DO

MUNICÍPIO
Segunda-feira, 20 de Março de 2023 - Edição Nº 1.530

                                               

                                                            

Fone/fax (77) 3275-2179 - Site: www.maiquinique.ba.gov.br / E-mail: pmmaiquinique@outlook.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE
RUA FRANCISCO MARTINS, 01 - CENTRO

CEP: 45770-000 – MAIQUINIQUE - BA
CNPJ: 13.751.821/0001-01

39
CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG  
COMPRIMIDO  45.000 COMPRIMI

DO R$ 0,53 R$ 23.700,00

40 Clomipramina 25mg 10.000 COMPRIMI
DO R$ 1,64 R$ 16.400,00

41 Clonazepam 2,5mg/ml. solução oral. frasco 20ml 4.000 FRASCO R$ 5,55 R$ 22.200,00

42 Clonazepam 2mg 120.00
0

COMPRIMI
DO R$ 0,12 R$ 14.800,00

43
CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75 MG  
COMPRIMIDO 6.000 COMPRIMI

DO R$ 0,67 R$ 4.040,00

44 Clorpromazina 100mg 15.000 COMPRIMI
DO R$ 0,67 R$ 10.100,00

45 Clorpromazina 25mg/ml ampola 5ml 4.000 AMPOLA R$ 12,62 R$ 50.466,67

46
COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6 UI + 10 
MG/G POMADA 30 G 1.500 BISNAGA R$ 19,94 R$ 29.915,00

47
Decanoato de Haloperidol (equivalente a 50mg de 
haloperidol) amp 1ml 2.500 AMPOLA R$ 4,47 R$ 11.175,00

48 DEXAMETASONA  0,1 % CREME  10 G 2.000 BISNAGA R$ 4,03 R$ 8.066,67

49 DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMPRIMIDO 10.000 COMPRIMI
DO R$ 0,12 R$ 1.233,33

50
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML 
SOLUÇÃO ORAL 100 ML 3.240 FRASCO R$ 4,59 R$ 14.860,80

51 Diazepam 10mg 120.00
0

COMPRIMI
DO R$ 0,12 R$ 14.800,00

52 Diazepam 5mg 2.000 COMPRIMI
DO R$ 0,15 R$ 293,33

53 Diazepam 5mg/ml amp 2ml 1.500 AMPOLA R$ 1,89 R$ 2.840,00

54 DIGOXINA  0,25 MG COMPRIMIDO 6.000 COMPRIMI
DO R$ 0,33 R$ 1.960,00

55 DIPIRONA SÓDICA  500 MG COMPRIMIDO 50.000 COMPRIMI
DO R$ 0,30 R$ 14.833,33

56
DIPIRONA SÓDICA  500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 
10 ML 3.000 FRASCO R$ 2,27 R$ 6.800,00

57 DOMPERIDONA 10MG 6.000 COMPRIMI
DO R$ 0,17 R$ 1.000,00

58 Ebastina xarope 60ml 1.000 FRASCO R$ 34,39 R$ 34.386,67

59 ENALAPRIL, MALEATO 10 MG COMPRIMIDO . 50.000 COMPRIMI
DO R$ 0,08 R$ 4.000,00

60 ENALAPRIL, MALEATO 20 MG COMPRIMIDO 50.000 COMPRIMI
DO R$ 0,12 R$ 6.166,67

61 Escitalopram 10mg 30.000 COMPRIMI
DO R$ 0,38 R$ 11.300,00

62 Escitalopram 20mg 12.000 COMPRIMI
DO R$ 0,67 R$ 8.080,00

63 ESCOPOLAMINA 10MG/ML. FRASCO 20ML 1.000 FRASCO R$ 19,94 R$ 19.943,33

64 ESPIRONOLACTONA  25 MG COMPRIMIDO 6.000 COMPRIMI
DO R$ 0,45 R$ 2.720,00

65 Etomidato 2 mg/mL. ampola 10ml 300 AMPOLA R$ 26,66 R$ 7.999,00

66 Fenitoína 100mg 60.000 COMPRIMI
DO R$ 0,23 R$ 13.800,00

67 Fenitoína 50mg/ml. amp. 5ml 2.000 AMPOLA R$ 5,55 R$ 11.100,00

68 Fenobarbital 100 mg/mL amp 2ml 1.000 AMPOLA R$ 4,33 R$ 4.330,00

69 Fenobarbital 100mg 60.000 COMPRIMI
DO R$ 0,38 R$ 22.600,00

70 Fenobarbital 40mg/ml. frasco 20ml 300 FRASCO R$ 8,84 R$ 2.651,00

71 Fentanila 50mcg/mL amp 10ml 300 AMPOLA R$ 10,10 R$ 3.029,00

72 Fentanila 50mcg/mL amp 2ml 300 AMPOLA R$ 5,05 R$ 1.516,00

73 FLUCONAZOL 150 MG CÁPSULA 6.000 CÁPSULA R$ 0,83 R$ 5.000,00
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74 Fluoxetina 20mg 120.00
0 CÁPSULA R$ 0,35 R$ 41.600,00

75
FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO + FOSFATO 
DE SÓDIO DIBÁSICO 16 + 6 % ENEMA  (RETAL) 100 FRASCO R$ 17,42 R$ 1.742,00

76 FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO 30.000 COMPRIMI
DO R$ 0,12 R$ 3.700,00

77 GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO 45.000 COMPRIMI
DO R$ 0,04 R$ 1.800,00

78
GLICLAZIDA 30 MG COMPRIMIDO DE 
LIBERAÇÃO PROLONGADA 35.500 COMPRIMI

DO R$ 0,38 R$ 13.371,67

79 Haloperidol 1mg 10.000 COMPRIMI
DO R$ 0,45 R$ 4.533,33

80 Haloperidol 2mg/ml. frasco 20ml 500 FRASCO R$ 9,72 R$ 4.858,33

81 Haloperidol 5mg 60.000 COMPRIMI
DO R$ 0,44 R$ 26.600,00

82 Haloperidol 5mg/ml amp 1ml 1.000 AMPOLA R$ 5,55 R$ 5.550,00

83 HIDROCLOROTIAZIDA  25MG COMPRIMIDO 45.000 COMPRIMI
DO R$ 0,04 R$ 1.800,00

84 HIDROGEL COM ALGINATO 25GR. 300 BISNAGA R$ 31,10 R$ 9.331,00

85
IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30 
ML 3.200 FRASCO R$ 4,80 R$ 15.349,33

86 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO 52.000 COMPRIMI
DO R$ 0,42 R$ 21.840,00

87
IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO 
PARA INALAÇÃO 20 ML 1.000 FRASCO R$ 2,27 R$ 2.266,67

88
ISOSSORBIDA, MONONITRATO 20 MG 
COMPRIMIDO 6.000 COMPRIMI

DO R$ 0,25 R$ 1.500,00

89 LACTULOSE XAROPE 120ML FRASCO 300 FRASCO R$ 11,10 R$ 3.331,00

90 Levomepromazina 100mg 30.000 COMPRIMI
DO R$ 1,32 R$ 39.700,00

91
LEVONOGESTREL 0,15MG + ETINILESTRADOL 
0,03MG 3.000 COMPRIMI

DO R$ 0,23 R$ 690,00

92 LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COMPRIMIDO 20.000 COMPRIMI
DO R$ 0,25 R$ 5.000,00

93 LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMPRIMIDO 20.000 COMPRIMI
DO R$ 0,25 R$ 5.000,00

94 LEVOTIROXINA SÓDICA 75 MCG COMPRIMIDO 20.000 COMPRIMI
DO R$ 0,33 R$ 6.533,33

95 LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL 30 G 1.500 BISNAGA R$ 5,05 R$ 7.580,00

96 LORATADINA 1 MG/ML XAROPE  100 ML 3.000 FRASCO R$ 6,88 R$ 20.650,00

97 LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO 30.000 COMPRIMI
DO R$ 0,23 R$ 6.900,00

98 LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO 82.000 COMPRIMI
DO R$ 0,12 R$ 10.113,33

99 Metformina + Glimepirida 1000/4mg 10.000 COMPRIMI
DO R$ 2,71 R$ 27.100,00

100
METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG 
COMPRIMIDO 52.000 COMPRIMI

DO R$ 0,23 R$ 11.960,00

101 METILDOPA  250 MG MG COMPRIMIDO 6.000 COMPRIMI
DO R$ 1,00 R$ 6.020,00

102
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10MG 
COMPRIMIDO 10.000 COMPRIMI

DO R$ 0,23 R$ 2.300,00

103
METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML 
SOLUÇÃO ORAL 10 ML 1.000 FRASCO R$ 2,52 R$ 2.520,00

104
METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG COMPRIMIDO 
DE LIBERAÇÃO PROLONGADA 3.000 COMPRIMI

DO R$ 1,00 R$ 3.010,00

105
METRONIDAZOL (BENZOILMETRONIDAZOL) 40 
MG/ML SUSPENSÃO ORAL  100 ML 1.000 FRASCO R$ 14,90 R$ 14.896,67

106
METRONIDAZOL 100 MG/G CREME VAGINAL  50 
G (COM 7 APLICADORES) 1.500 BISNAGA R$ 12,62 R$ 18.925,00

107 METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO 6.000 COMPRIMI R$ 0,48 R$ 2.900,00
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DO

108
MICONAZOL, NITRATO 2 % CREME VAGINAL  80 
G (COM 7 APLICADORES) 2.500 BISNAGA R$ 14,64 R$ 36.608,33

109 Morfina 10mg/ml. ampola 1ml 3.600 AMPOLA R$ 5,74 R$ 20.676,00

110 Nalbufina 10mg/ml. ampola 1ml 300 AMPOLA R$ 23,62 R$ 7.085,00

111 Naloxona 0,4mg/ml. ampola 1ml 300 AMPOLA R$ 12,49 R$ 3.747,00

112
NEOMICINA + BACITRACINA 5 + 250 MG + UI/G 
POMADA 10 G 1.000 BISNAGA R$ 4,52 R$ 4.520,00

113 NIMESULIDA 100MG 12.000 COMPRIMI
DO R$ 0,23 R$ 2.760,00

114 Nimesulida 200mg 20.000 COMPRIMI
DO R$ 3,78 R$ 75.600,00

115 Nimesulida Betaciclodextrina 400mg 20.000 COMPRIMI
DO R$ 1,28 R$ 25.600,00

116 Nortriptilina 25mg 20.000 COMPRIMI
DO R$ 0,58 R$ 11.600,00

117 Nortriptilina 50mg 20.000 COMPRIMI
DO R$ 0,69 R$ 13.733,33

118 Olanzapina 10mg 15.000 COMPRIMI
DO R$ 1,13 R$ 16.950,00

119 Olanzapina 5mg 15.000 COMPRIMI
DO R$ 0,73 R$ 10.950,00

120
ÓLEO MINERAL (PETROLATO)  SOLUÇÃO ORAL 
100 ML 500 FRASCO R$ 4,54 R$ 2.271,67

121 OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA 60.000 CÁPSULA R$ 0,21 R$ 12.600,00

122
PARACETAMOL  200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 10 
ML 18.500 FRASCO R$ 2,06 R$ 38.171,67

123 PARACETAMOL  500 MG COMPRIMIDO 40.000 COMPRIMI
DO R$ 0,21 R$ 8.400,00

124 Paracetamol + Codeína 500+30mg 45.000 COMPRIMI
DO R$ 0,82 R$ 37.050,00

125 Paroxetina 20mg 45.000 COMPRIMI
DO R$ 0,40 R$ 18.000,00

126
PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 100 
ML 2.000 FRASCO R$ 12,62 R$ 25.233,33

127 PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60 ML 2.000 FRASCO R$ 5,63 R$ 11.260,00

128 PREDNISONA  20 MG COMPRIMIDO . 15.000 COMPRIMI
DO R$ 0,32 R$ 4.800,00

129 PREDNISONA  5 MG COMPRIMIDO . 6.000 COMPRIMI
DO R$ 0,42 R$ 2.500,00

130 Pregabalina 150mg 18.000 COMPRIMI
DO R$ 0,85 R$ 15.360,00

131 Pregabalina 75mg 45.000 COMPRIMI
DO R$ 0,47 R$ 21.300,00

132
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG 
COMPRIMIDO 30.000 COMPRIMI

DO R$ 0,59 R$ 17.600,00

133 Quetiapina 100mg 10.000 COMPRIMI
DO R$ 1,54 R$ 15.400,00

134 Quetiapina 200mg 6.000 COMPRIMI
DO R$ 2,07 R$ 12.420,00

135 Quetiapina 25mg 60.000 COMPRIMI
DO R$ 0,33 R$ 19.600,00

136 Risperidona 1mg 45.000 COMPRIMI
DO R$ 0,23 R$ 10.350,00

137 RIVAROXABANA 15MG COMPRIMIDO 3.000 COMPRIMI
DO R$ 2,27 R$ 6.800,00

138 Rsperidona 2mg 45.000 COMPRIMI
DO R$ 0,27 R$ 12.150,00

139 Rsperidona 3mg 30.000 COMPRIMI
DO R$ 0,38 R$ 11.300,00

140 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (NaCl 3,5G + 3.000 ENVELOPE R$ 1,89 R$ 5.680,00
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Glicose 20G + Citrato Na 2,9G + KCl 1,5G) 27,9 G 
PÓ PARA SOLUÇÃO

141
SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/DOSE 
AEROSSOL 200 DOSES 2.000 FRASCO R$ 16,06 R$ 32.126,67

142 Sertralina 25mg 15.000 COMPRIMI
DO R$ 1,38 R$ 20.650,00

143 Sertralina 50mg 60.000 COMPRIMI
DO R$ 0,27 R$ 16.200,00

144 SIMETICONA 40MG COMPRIMIDO 12.000 COMPRIMI
DO R$ 0,25 R$ 3.000,00

145
SIMETICONA 75 MG/ML SUSPENSÃO ORAL  10 
ML 1.500 FRASCO R$ 3,66 R$ 5.495,00

146 SINVASTATINA  20 MG COMPRIMIDO 60.000 COMPRIMI
DO R$ 0,21 R$ 12.600,00

147 SINVASTATINA  40 MG COMPRIMIDO 30.000 COMPRIMI
DO R$ 0,33 R$ 9.800,00

148 Sobrerol xarope 100ml 3.000 FRASCO R$ 14,11 R$ 42.340,00

149 SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME  30 G 1.000 BISNAGA R$ 9,84 R$ 9.840,00

150 SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME 400 G 300 FRASCO R$ 73,22 R$ 21.966,00

151
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA  40 + 8 
MG/ML SUSPENSÃO ORAL  50 ML 1.000 FRASCO R$ 12,60 R$ 12.596,67

152
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA  400 + 80 
MG COMPRIMIDO 12.000 COMPRIMI

DO R$ 0,40 R$ 4.800,00

153
SULFATO FERROSO (40MG DE FERRO 
ELEMENTAR) COMPRIMIDO 30.000 COMPRIMI

DO R$ 0,08 R$ 2.400,00

154
TIMOLOL, MALEATO 0,5 % SOLUÇÃO 
OFTÁLMICA 5 ML 500 FRASCO R$ 9,59 R$ 4.795,00

155 Topiramato 25mg 30.000 COMPRIMI
DO R$ 0,25 R$ 7.500,00

156 Topiramato 50mg 30.000 COMPRIMI
DO R$ 0,40 R$ 12.000,00

157 Tramadol 50 mg/mL ampola 1ml 4.000 AMPOLA R$ 5,74 R$ 22.973,33

158 Tramadol 50mg 45.000 COMPRIMI
DO R$ 0,35 R$ 15.600,00

159 Tramadol 50mg/ml - amp 2ml 4.000 AMPOLA R$ 5,74 R$ 22.973,33

160 VARFARINA SÓDICA  5 MG COMPRIMIDO 6.000 COMPRIMI
DO R$ 0,45 R$ 2.720,00

161 Venlafaxina 37,5mg 12.000 CÁPSULA R$ 1,24 R$ 14.840,00

162 Venlafaxina 75mg 45.000 CÁPSULA R$ 1,01 R$ 45.600,00
TOTAL LOTE 3: R$ 2.350.693,13

LOTE 4:
1 ACEBROFILINA 10 MG/ML XAROPE  120 ML 500 FRASCO R$ 15,90 R$ 7.948,33

2 ACETILCISTEINA 20MG/ML XAROPE 130 FRASCO R$ 20,45 R$ 2.658,93

3 ACETILCISTEINA 40MG/ML XAROPE 110 FRASCO R$ 21,07 R$ 2.317,33

4 ACETILCISTEÍNA 600MG 400 ENVELOPE R$ 3,81 R$ 1.524,00

5
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 
400 MG+ 57MG/5ML SUSPENSÃO ORAL  70 ML 500 FRASCO R$ 31,26 R$ 15.630,00

6
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 50 
MG+ 12,5 MG/ML SUSPENSÃO ORAL  75 ML 1.620 FRASCO R$ 28,03 R$ 45.408,60

7
AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 
500 MG + 125 MG COMPRIMIDO 5.000 COMPRIMI

DO R$ 3,12 R$ 15.616,67

8 BROMOPRIDA 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) 624 FRASCO R$ 4,18 R$ 2.610,40

9
BUDESONIDA 400MCG + FUMARATO DE 
FORMOTEROL 12MCG 180 CÁPSULA R$ 22,25 R$ 4.005,60

10 carbamazepina 20mg/ml. frasco 100ml 250 FRASCO R$ 20,61 R$ 5.152,50

11 DEXAMETASONA  0,1 MG/ML ELIXIR 100 ML 1.240 FRASCO R$ 8,96 R$ 11.106,27
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12 DEXAMETASONA 4MG 6.000 COMPRIMI
DO R$ 1,06 R$ 6.340,00

13 ENALAPRIL, MALEATO 5 MG COMPRIMIDO 10.500 COMPRIMI
DO R$ 0,35 R$ 3.640,00

14
FENOTEROL, BROMIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO 
PARA NEBULIZAÇÃO 20 ML 200 FRASCO R$ 16,11 R$ 3.221,33

15 FERRIPOLIMALTOSE 10MG/ML 120ML 200 FRASCO R$ 58,29 R$ 11.657,33

16 LEVIRACETAM 250MG 2.000 COMPRIMI
DO R$ 4,12 R$ 8.240,00

17 Morfina 10mg 1.500 COMPRIMI
DO R$ 6,30 R$ 9.450,00

18 NALTREXONA 50MG 1.000 COMPRIMI
DO R$ 6,99 R$ 6.990,00

19
NITAZOXANIDA 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL 
45ML 1.000 FRASCO R$ 32,85 R$ 32.850,00

20 NITRATO DE PRATA  1% 1ML 10 FRASCO R$ 29,67 R$ 296,70

21 PROPATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDO 400 COMPRIMI
DO R$ 1,06 R$ 422,67

22 Tioridazina 50mg 2.500 COMPRIMI
DO R$ 2,01 R$ 5.025,00

23 Topiramato 100mg 2.000 COMPRIMI
DO R$ 3,07 R$ 6.140,00

24 TRIANCINOLONA ACETONIDA 120 BISNAGA R$ 6,25 R$ 750,00
TOTAL 4: R$ 209.001,67

3.2. O valor total estimado da licitação é de R$ 4.450.220,75 (quatro milhões e 
quatrocentos e cinquenta mil e duzentos e vinte reais e setenta e cinco centavos), 
obtido através da média das cotações e pesquisas em anexo.

3.3 As cotações feitas com as empresas estão anexas nos autos.

5. PRAZOS:
5.1 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data da 
assinatura.

5.2 Os contratos gerados a partir da Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência 
também de 12 (doze) meses.

5.3 A entrega dos medicamentos deve acontecer no máximo 5 dias após após a 
notificação da necessidade.

6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:
6.1 As características e quantidades deverão obedecer às especificações previstas na 
planilha do item 3.3 deste Termo de Referência.

6.2 Os itens constantes da PLANILHA deverão estritamente ser fornecidos na sede do 
município de Maiquinique – BA, obedecendo às regulamentações pertinentes.

6.3 O abastecimento deve ocorrer no local onde há a demanda do objeto, logo, as 
entregas serão realizadas em locais diferente.

6.4 O CONTRATANTE não se responsabiliza por quaisquer ocorrências que venham
prejudicar a entrega.
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6.5 Os produtos possuam validade mínima de 85% do seu período total de validade, 
conforme Resolução SES nº 1342/2016. Caso a validade seja inferior ao que está aqui 
estabelecido, a empresa deverá se comprometer formalmente, por meio de carta, a 
efetuar a troca dos insumos que venham ter a sua validade expirada, sem qualquer 
ônus para a administração.

6.6 A embalagem esteja inviolada, identificada corretamente de acordo com a 
legislação vigente e de forma a permitir o correto armazenamento, contendo número do 
lote, data de validade, data da fabricação e descrição do item.

6.7 A especificação esteja em conformidade com o solicitado neste Termo de 
Referência.

6.8 A validade do Registro no Ministério da Saúde esteja visível nas embalagens dos 
Medicamentos.

6.9 Sejam entregues acompanhados do laudo de análise do controle de qualidade.

6.10 A temperatura, no momento do recebimento, esteja de acordo com as condições 
estabelecidas pelo fabricante e aprovadas pela ANVISA.

7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
7.1 Realizar o pagamento conforme descrito no termo de referência e no prazo 
estipulado.

7.2 Estabelecer ao contratado com antecedência um prazo para entrega do material 
solicitado.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
8.1 Atender às especificações definidas neste Termo de Referência sem qualquer 
custo adicional.

8.2 O Município poderá recusar qualquer tipo de material que não atendam as 
especificações.

8.3 Manter durante toda a vigência do contrato todas as condições de entrega, 
disponibilidade e regularidade jurídica, fiscal e trabalhista, qualificação exigida no 
processo de licitação, bem como as condições de contratar com a Administração 
Pública, sob pena de aplicações de sanções administrativas por descumprimento 
contratual.

8.4 Possuir Autorização de funcionamento (AFE), expedida pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA), de acordo com o disposto na Lei nº 6.360/76, que dispõe 
sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os 
insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos.

8.5 Possuir Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal do 
exercício, conforme art. 21 da Lei nº 5.991/73, que dispõe sobre o “Controle Sanitário 
do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos”.
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8.5.1 Caso a Licença de Funcionamento Sanitário LFS esteja vencida, deverá 
ser apresentado o documento que comprove seu pedido de revalidação;

8.5.2 O Cadastro Sanitário poderá ser apresentado no lugar da Licença de 
Funcionamento Sanitário, desde que seja juntado pelo Licitante os atos normativos que 
autorizam a substituição.

8.6 Possuir Registro válido na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, 
conforme Lei n°5.991/1973, Lei n°6.360/1976, Decreto n°8.077 de 2013, Lei Federal 
n°12.401/2011, devendo constar a validade (dia/mês/ano), por meio de:

8.6.1 Cópia do registro do Ministério da Saúde Publicado no DOU, grifado o 
número relativo a cada produto cotado ou cópia emitida eletronicamente através do 
sítio oficial da Agência de Vigilância Sanitária; ou 

8.6.2 Protocolo de solicitação de sua revalidação, acompanhada de cópia do 
registro vencido, desde que a revalidação do registro tenha sido requerida no primeiro 
semestre do último ano do quinquênio de sua validade, nos termos e condições 
previstas no § 6° do artigo 12 da Lei 6360/76, de 23 de setembro de 1976. 

8.6.3 Para os produtos isentos de registro na ANVISA, a empresa arrematante 
deverá comprovar essa isenção através de:

a) Documento ou informe do site da ANVISA, desde que contenha data e hora 
da consulta, informando que o insumo é isento de registro; ou

b) Resolução da Diretoria Colegiada – RDC correspondente que comprove a 
isenção do objeto ofertado.

8.7 Atestado de capacidade técnica (pessoa jurídica) para desempenho de atividade 
pertinente e compatível com o objeto da licitação, através de no mínimo 01 (um) 
atestado, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado. A comprovação 
da experiência prévia considerará até 50% (cinquenta por cento) do objeto a ser 
contratado.

8.8 Autorização de funcionamento especial (AEF), no caso de cotações de
medicamentos sujeitos ao controle especial da Portaria GM/MS nº 344/98, expedida 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), de acordo com o disposto nos 
art. 1º e 2º da Lei nº 6.360/76 e no art. 99 da Lei n° 13.043/2014. Apenas para o 
ITENS 3 e 7 (64820010001/ID 9878 e 64720010081/ID 58139).

9. FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS:
9.1 A Fiscalização e a Gestão do contrato proveniente deste Termo de Referência será 
o senhor: Ricardo Batista Silveira, portador do Registro Geral nº 3461423 SSP DF e 
CPF sob o nº 054.662.475-88, funcionário desta prefeitura, lotado na Secretaria de 
Administração.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS:
10.1 A contratada deverá indicar pessoa responsável pelo acompanhamento da 
entrega de produtos e pagamentos com poderes para dirimir eventuais dúvidas, 
solucionar questões não previstas no contrato e apresentar soluções práticas para 
qualquer problema envolvendo o objeto do presente Termo de Referência.

10.2 O Pregoeiro, no interesse da administração, poderá relevar omissões puramente 
formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a 
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legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

Maiquinique, Bahia, 17 de março de 2023.

MAGNO MEIRA VIRGENS DOS SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Decreto 0228/20222
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2023

A Prefeitura Municipal de Maiquinique, Bahia, por meio do Pregoeiro 
Oficial, o senhor Iranilson Antunes da Luz, torna público que realizará no 
dia 03/04/2023, às 13h30min, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2023, que 
tem como objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material 
penso e fraldas descartáveis para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde Municipal de Maiquinique, Bahia.  O edital está 
publicado na íntegra no Diário Oficial do Município, no site 
www.maiquinique.ba.gov.br. Também poderá ser solicitado pelo e-mail:
licitamaiquinique@outlook.com, ou retirado na sede da Prefeitura do 
Município.

Maiquinique, Bahia, 20 de março de 2023. 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101/2023
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0029/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2023 – SRP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2023 DATA DA DISPUTA: 03/04/2023 às 13h30min

Site: https://www.licitanet.com.br/ (Licitanet)

OBJETO

A presente licitação tem como objeto Contratação de empresa para fornecimento de material 
penso e fraldas descartáveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde Municipal de Maiquinique, Bahia, conforme especificações técnicas constantes deste 
Termo de Referência.

VALOR TOTAL ESTIMADO

R$ 1.649.140,24 (um milhão e seiscentos e quarenta e nove mil e cento e quarenta reais e 
vinte e quatro centavos)

Registro de 
Preços Vistoria/Amostra Instrumento 

Contratual Tipo 

SIM NÃO

TERMO DE 
CONTRATO E 

POSSIBILIDADES DO 
ART. 62, §2º E 4º DA 

LEI 8.666/93.

MENOR PREÇO
MENOR PREÇO POR LOTE

Participação de empresas 
ME/EPP Reserva Cota Não

REGIME DE 
EXECUÇÃO/FORMA DE 

ENTREGA
SIM Lote Exclusivo Não ENTREGA PARCELADA

PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA REFORMULADA E DOCUMENTAÇÃO

Até 2 horas após a convocação realizada pelo pregoeiro

OBSERVAÇÕES GERAIS

A disputa dar-se-á pelo MODO ABERTO e os lances deverão respeitar o INTERVALO MÍNIMO 
estabelecido no sistema.

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

Até 29/03/2023 para o endereço licitamaiquinique@outlook.com

IMPUGNAÇÕES

Até 29/03/2023 para o endereço licitamaiquinique@outlook.com

IRANILSON ANTUNES DA LUZ
PREGOEIRO OFICIAL
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101/2023
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0029/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2023 – SRP

O Município de Maiquinique, Estado da Bahia, por intermédio do Pregoeiro, torna público 
aos interessados que realizará licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tipo 
MENOR PREÇO POR LOTE, em sessão pública, por meio da INTERNET, através do site 
https://www.licitanet.com.br/, que será processada e julgada de acordo com as disposições 
deste edital e de seus anexos, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
regulamentada pelos Decretos n.º 3.555 e 3.693, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto 
Federal nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, bem como pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993, Lei 123 de 14 de dezembro de 2006 e alterações posteriores de quaisquer 
dos dispositivos citados.

Acolhimento das propostas de preços: a partir da publicação da licitação no Licitanet, 
constante da página eletrônica https://www.licitanet.com.br/, até o horário limite do sistema.
Abertura das propostas: às 13h30min do dia 03/04/2023.
Data da disputa de preços 03/04/2023 HORÁRIO: 13h30min (horário de Brasília). 

Local: https://www.licitanet.com.br/.  
Pregoeiro: Iranilson Antunes da Luz
E-mail: licitamaiquinique@outlook.com

1. DO OBJETO 
A presente licitação tem como objeto Contratação de empresa para fornecimento de 
material penso e fraldas descartáveis para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde Municipal de Maiquinique, Bahia, Conforme especificações técnicas 
constantes deste Termo de Referência.

2. REFERÊNCIA DE TEMPO 
2.1. Todas as referências de tempo deste Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública 
observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas 
no Sistema Eletrônico e na documentação relativa ao certame. 
2.2. Os interessados deverão observar rigorosamente, as datas e os horários limites para 
o recebimento e abertura da proposta, como também para o horário de início da disputa. 
2.3. O horário limite a ser computado para recebimento de documentos solicitados pelo 
pregoeiro será o comercial (de 08h às 12h das 14h às 17h). 
2.4. Ocorrendo decretação de feriado, ponto facultativo ou qualquer outro fato 
superveniente, que impeça a realização da licitação, será reiniciada somente após 
comunicação aos participantes, no endereço eletrônico utilizado para a divulgação. 

3. DA PARTICIPAÇÃO 
3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que atuem em ramo de atividade 
pertinente e compatível com o objeto licitado, que atendam às exigências do Edital, e 
estejam credenciados no sistema “https://www.licitanet.com.br/.”, provido pelo Licitanet, 
constante da página eletrônica https://www.licitanet.com.br/. 
3.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão 
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao Licitanet, 
também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber 
instruções detalhadas para sua correta utilização. 

3.2.1. Para participação deste Pregão, o licitante deverá: 
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3.2.2. Manifestar, no próprio sistema eletrônico, que cumpre plenamente os 
requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as 
exigências do instrumento convocatório. 

3.2.3. Declarar em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não 
emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos. 

3.2.4. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte 
deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do 
Art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei. 

3.2.5. As declarações falsas relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação, 
requisitos constitucionais ou ao enquadramento como microempresa ou 
empresa de pequeno porte sujeitará a licitante a sanção prevista no Art. 7° da 
Lei Federal N°. 10.520/2002. 

3.3. Não poderão participar deste Pregão: 
3.3.1. Empresa suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com o 

Município de Maiquinique, Estado da Bahia, durante o prazo da sanção 
aplicada; 

3.3.2. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida sua reabilitação; 

3.3.3. Empresa impedida de licitar e contratar com a União, Estado ou Município de 
Maiquinique, Estado da Bahia, durante o prazo da sanção aplicada; 

3.3.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 
3.3.5. Empresa que se encontre em processo de dissolução ou liquidação, 

recuperação extrajudicial, falência, sob concurso de credores, concordata, 
fusão, cisão ou incorporação; 

3.3.6. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas 
aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou 
que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto 
se demonstrado que não agem representando interesse econômico em 
comum; 

3.3.7. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 
3.3.8. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração 

suspensos ou que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da 
Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do 
Distrito Federal. 

3.4. Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações 
concedido às microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar n.º 
123/2006, de 14 de dezembro de 2006, licitantes que se enquadrem em qualquer das 
exclusões relacionadas no artigo terceiro da referida Lei. 
3.5. Conforme estabelecido na Lei Complementar 123/2006, será assegurada preferência 
de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

3.5.1. Para usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/2006, a 
licitante que se enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno 
porte, deverá declarar-se como tal, devendo apresentar certidão expedida 
pela Junta Comercial que ateste o enquadramento ou, alternativamente, 
documento gerado pela Receita Federal, por intermédio de consulta realizada 
no sítio www.receita.fazenda.gov.br/simples nacional, podendo ser 
confrontado com as peças contábeis apresentadas ao certame licitatório.

3.5.2. O próprio sistema disponibilizará à licitante a opção de declarar-se como 
microempresa ou empresa de pequeno porte. A não manifestação de 
enquadramento, quando indagado pelo sistema eletrônico, implicará no 
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decaimento do direito de reclamar, posteriormente, essa condição, no intuito 
de usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei supramencionada.

4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (art. 3º, § 1º, do Decreto nº 
5.450, de 2005), no site https://www.licitanet.com.br/.”, junto ao Licitanet, sediadas no país. 
4.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do 
licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao Pregão na forma Eletrônica (art. 3º, § 6º, do Decreto 
nº 5.450, de 2005). 
4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo 
ao provedor do sistema ou o Município de Maiquinique, Estado da Bahia, promotora da 
licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, 
ainda que por terceiros (art.3º, § 5º, do Decreto nº 5.450, de 2005).
4.4. O licitante deverá apresentar também informações válidas e operantes para 
possíveis contatos pós-certame, tais como: e-mail, telefone etc. 

5. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
Considerando que a licitação se dará para Registro de Preço não é necessário indicar 
a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro 
instrumento hábil, não obrigando a administração pública a contratar o objeto registrado, 
havendo um mero registro formal de preços para futuras e eventuais contratações.

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
6.1. Apresentação da Proposta no Campo Especifico do Sistema:

6.1.1. Os licitantes deverão informar, no campo especifico do sistema: Item, 
Descrição Resumida do Item, Marca, Modelo e Valor Total do Lote, até a 
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, 
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

6.1.2. 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.

6.1.3. O envio da proposta, exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de 
acesso e senha.

6.1.4. 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.

6.1.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir as 
informações referentes sua proposta de preços, anteriormente inseridos no 
sistema;

6.1.6. A Proposta de Preço que for apresentada em desacordo como o estabelecido 
no item 6.1.1. será desclassificada sumariamente;

6.1.7. A Proposta de Preços deverá ser apresentada no sistema eletrônico 
https://www.licitanet.com.br/., com o valor expresso em reais (R$) referente ao 
valor ofertado pela prestação dos serviços ou fornecimento do objeto, o qual 
incidirá durante toda a vigência do contrato, levando-se em consideração a 
moeda corrente nacional;

6.1.8. O valor do serviço ou produto ofertado pela licitante será de sua exclusiva e 
total responsabilidade, não lhe cabendo o direito de pleitear sua alteração.
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6.2. Envio Da Proposta Física (Extensão .Pdf) No Campo Especifico:
6.2.1. Os licitantes deverão enviar suas propostas físicas no campo específico do 

sistema até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação, obedecendo aos requisitos seguintes:

6.2.1.1. Papel Timbrado;
6.2.1.2. Número do Item;
6.2.1.3. Especificações do item, ipsis litteris descrição no Termo de 

Referência, Anexo I, deste edital;
6.2.1.4. Unidade do item, ipsis litteris descrição no Termo de Referência, 

Anexo I, deste edital;
6.2.1.5. Marca do produto ofertado pelo licitante;
6.2.1.6. Indicar, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade, número do 

registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;
6.2.1.7. Valor unitário do item, em acordo com sua unidade descrita no Termo 

de Referência, Anexo I, deste edital, expresso em real, sempre em valor 
igual ou inferior ao valor de referência cotado pela administração;

6.2.1.8. Valor total do item, expresso em real, sempre em valor igual ou inferior 
ao valor de referência cotado pela administração;

6.2.1.9. Valor total do lote, expresso em real, sempre em valor igual ou inferior 
ao valor de referência cotado pela administração e por extenso;

6.2.1.10. Razão social do proponente, endereço, CNPJ, número da conta 
corrente, Agência e respectivo banco e, se possuir número de telefone e 
endereço eletrônico (e-mail);

6.2.1.11. Prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias;
6.2.1.12. Declaração de que no preço cotado estão inclusas todas as despesas, 

tais como fretes, seguros, taxas, impostos e outros gravames que possam 
incidir sobre o objeto licitado;

6.2.1.13. Dados do responsável para assinatura da Ata de Registro de Preços 
ou contrato (nome, RG, CPF, endereço, telefone e E-mail);

6.2.1.14. A Proposta de Preços e seus anexos deverão ser assinadas, 
manualmente ou eletronicamente. A assinatura eletrônica deverá obedecer 
aos níveis de assinaturas previstos no Art.4º da Lei nº 14.063 de 23 de 
setembro de 2020.

6.2.1.15. Quando da avaliação da PROPOSTA FÍSICA INICIAL, se esta não 
apresentar conformidade com as exigências do item 6.2 deste edital, 
a Proposta será rejeitada sumariamente.

6.3. Informações Complementares Referentes À Proposta De Preços
6.3.1. Os documentos que compõem a proposta de preços do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 
acesso público após o encerramento do envio de lances.

6.3.2. Mesmo o critério adotado nesta licitação sendo o melhor preço por lote, o lote 
só será adjudicado se todos os itens estiverem com preços dentro do referencial 
de cada item. Isso para evitar superfaturamento de item e jogo de planilha.

6.3.3. Ao apresentar sua proposta e ao formular lances, a licitante concorda 
especificamente com as seguintes condições:

6.3.3.1. Os produtos ofertados deverão atender a todas as especificações 
constantes do termo de Referência, Anexo I, deste edital;

6.3.3.2. Para que seja verificada a conformidade das especificações do objeto 
da proposta enviada pelo licitante com o objeto desta licitação, a proposta 
deverá ser detalhada contendo: especificação do objeto, com seu 
respectivo valor individualizado.
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6.3.4. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte da licitante, 
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como 
obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela contidas, assumindo o 
proponente o compromisso de fornecer os produtos nos seus termos.

6.3.5. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo 
desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição 
não prevista no Edital.

6.3.6. O valor proposto deverá ser cotado em moeda nacional, em algarismo e por 
extenso. Ocorrendo discrepância entre os valores expressos em algarismos e 
por extenso, serão considerados estes últimos.

6.3.7. Os valores propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não 
lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 
omissão ou qualquer outro pretexto.

6.3.8. A licitante não poderá alegar erros ou omissões praticadas na proposta, com 
o intuito de aumentar o preço ou desviar-se de obrigações previstas em 
legislação.

6.3.9. A proposta deverá ser digitada ou impressa por qualquer processo eletrônico, 
sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas; com todas as folhas 
rubricadas, exceto a última, que deve ser assinada pelo representante legal da 
empresa, e dela devem constar:

6.3.10. Ocorrendo diferenças entre as especificações dos objetos licitados descritas 
no presente Edital e a descrição publicada no sistema eletrônico 
https://www.licitanet.com.br/., prevalecerão as constantes deste Edital e seus 
anexos.

6.3.11. O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ da empresa proponente 
deverá ser o mesmo da que efetivamente fornecerá os produtos/materiais 
objetos da presente licitação.

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

6.4. Do Envio Dos Documentos De Habilitação
6.4.1. Os licitantes deverão enviar documentos de habilitação no campo específico 

do sistema até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão 
pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 
documentação.

6.4.2. Os documentos de habilitação exigidos para esta licitação estão previstos 
estritamente no Item 14 deste edital de licitação.

6.4.3. Os documentos de Habilitação previstos neste edital deverão ser assinados 
manualmente ou eletronicamente. A assinatura eletrônica deverá obedecer aos 
níveis de assinaturas previstos no Art.4º da Lei nº 14.063 de 23 de setembro de 
2020.

6.4.4. Os documentos que compõem a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 
público após o encerramento do envio de lances.

7. INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA 
7.1. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios, de valor zero 
ou de tal maneira inferiores aos preços correntes no mercado que, em conjunto, não 
propiciem a cobertura de todos os custos decorrentes da contratação e tornem as 
respectivas propostas manifestamente inexequíveis; 

7.1.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, o Município de 
Maiquinique, Estado da Bahia dará a licitante à oportunidade de demonstrar a 
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exequibilidade da proposta, podendo ainda, de modo paralelo, efetuar 
diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666/93, para efeito de 
comprovação de sua exequibilidade, podendo-se adotar dentre outros, os 
seguintes procedimentos: 

7.1.1.1. Questionamentos junto à proponente para a apresentação de 
justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de 
inexequibilidade; 

7.1.1.2. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares; 
7.1.1.3. Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 
7.1.1.4. Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a 

Administração ou com a iniciativa privada; 
7.1.1.5. Consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Estadual ou Municipal; 
7.1.1.6. Demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 

7.1.2. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir 
a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas 
ou indícios que fundamentem a suspeita; 

7.1.3. Não serão desclassificadas as propostas que consignem preços 
significativamente inferiores aos de mercado, ainda que o Pregoeiro as tenha 
considerado manifestamente inexequíveis em primeiro momento, se 
posteriormente for demonstrada sua viabilidade pela licitante; 

7.2. Será desclassificada a proposta que, após as diligências, não corrigir ou justificar 
eventuais falhas apontadas pelo Pregoeiro. 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO 
8.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na 
data e hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.https://www.licitanet.com.br/..
8.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá 
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 
8.3. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante 
da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão, seja 
qual for o motivo. 

9. CLASSIFICAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
9.1. 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.
9.2. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
9.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
9.4. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
9.5. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances.

10. DA COTA RESERVADA DE ATÉ 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA ME E 
EPP (não se aplica)

10.1.1.Quando adequada aplicação do dispositivo legal.
10.1.2.Conforme instituído no art. 48, inc. III, da Lei Complementar nº 123/06, com 

as alterações da Lei Complementar nº 147/14, fica reservada uma cota no 
percentual de XX,XX% (não se aplica a esta licitação) do valor total do 
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objeto, assegurada preferência de contratação para as microempresas e 
empresas de pequeno porte. 

10.1.2.1. Para a cota reservada para microempresas e empresas de pequeno 
porte, a proposta comercial deverá ser apresentada separadamente 
(Anexo IV), conforme situações previstas no artigo 48, inc. III, da Lei 
Complementar nº 123/06, com as alterações da Lei Complementar nº 
147/14, ressalvado o seguinte: 

10.1.2.2. Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser 
adjudicada ao vencedor da cota principal, ou diante de sua recusa, aos 
licitantes remanescentes, desde que pratiquem preço do primeiro 
colocado.

10.1.2.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a 
contratação da cota reservada deverá ocorrer pelo preço da cota 
principal, caso este tenha sido menor do que o obtido na cota 
reservada.

11. DA FORMULAÇÃO DE LANCES
11.1. 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, vedada a identificação do licitante.
11.2. O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item/Lote ou percentual de 
desconto.
11.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
11.4. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 
superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

11.4.1.Caso definido no Termo de Referência deste Edital, o intervalo mínimo de 
diferença de valores ou percentuais entre os lances, incidirá tanto em relação 
aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 
oferta.

11.4.2.Em caso de lances idênticos, prevalecerá o lance recebido e registrado 
primeiro.

11.4.3.Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de 
julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe 
cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

11.4.4.Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance 
cujo valor seja manifestamente inexequível.

11.5. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, 
sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

11.6. MODO DE DISPUTA “ABERTO”:
Quando adotado o modo de disputa “ABERTO” para o envio de lances no pregão eletrônico 
o os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

11.6.1.A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, 
após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver 
lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da 
sessão pública.

11.6.2.A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, 
será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver 
lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 
intermediários.
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11.6.3.Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a 
sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

11.6.4.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.

11.7. MODO DE DISPUTA “ABERTO E FECHADO”:
Quando adotado o modo de disputa “ABERTO E FECHADO” para o envio de lances no 
pregão eletrônico os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 
fechado.

11.7.1.A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze 
minutos). Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento 
iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até 10 
(dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 
automaticamente encerrada a recepção de lances.

11.7.2.Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços 
até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e 
fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 
deste prazo.

11.7.2.1. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas 
neste item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de 
classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado 
em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 
deste prazo.

11.7.3.Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

11.7.3.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 
nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os 
demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, 
possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o 
qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

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

11.8. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 
deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 
imediatamente à Secretaria de Administração;

11.8.1.Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo 
próprio do sistema.

11.9. 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, sem prejuízo dos atos realizados.
11.10. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 
superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 
decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos 
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
11.11. O Critério de julgamento adotado será o indicado no Termo de Referência.
11.12. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

12. DA NEGOCIAÇÃO
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12.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado o 
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 
diferentes das previstas neste edital.
12.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas 
demais licitantes.
12.3. A Administração não poderá adquirir itens com valores acima da média de preço 
cotada presente no termo de referência. 
12.4. O sistema disponibilizará campo próprio para as mensagens do Pregoeiro cabendo 
as licitantes acompanhá-las, sendo possível, a partir deste momento, a manifestação da 
licitante convocada pelo Pregoeiro. 
12.5. Caso não sejam apresentados os lances pelos licitantes, será verificada a 
conformidade da proposta de maior desconto e menor preço apresentadas por eles 
(MENOR PREÇO POR LOTE). 
12.6. Encerrada a negociação, a empresa licitante que apresentar o menor preço final 
deverá encaminhar Proposta readequada ao lance final e negociação, quando houver, na 
forma prevista no item 12.1 deste Edital; 
12.7. A sessão será suspensa para aguardo da Proposta readequada e respectiva 
Documentação de Habilitação, cabendo ao Pregoeiro informar, através do Sistema 
Eletrônico, a data e horário para retomada do Pregão; 

13. FASE DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 
13.1. A licitante classificada, provisoriamente em primeiro lugar, deverá encaminhar 
através do endereço eletrônico: https://www.licitanet.com.br/. através da opção 
“DOCUMENTOS” no sistema bbhttps://www.licitanet.com.br/., em arquivo único ou em 
quantos forem necessários, no prazo de até 02 (duas) horas, após a convocação via 
sistema pelo pregoeiro, a proposta de preço readequada ao último lance, para consulta do 
Pregoeiro. Caso não ocorra no tempo previsto a empresa será automaticamente 
desclassificada; 

13.1.1.Caso haja qualquer fato superveniente que impeça o envio da proposta 
readequada via sistema https://www.licitanet.com.br/, será aceito 
excepcionalmente seu envio por e-mail mediante manifestação do pregoeiro 
via sistema. 

13.2. A (s) proposta (s) de preço(s) classificada (s) provisoriamente em primeiro lugar será 
examinada quanto ao atendimento das especificações do objeto e valor apresentado, 
cabendo ao Pregoeiro (a), auxiliado (a) pelo (a) responsável indicado pela unidade 
solicitante (responsável pela elaboração do termo de referência), decidir, motivadamente, a 
respeito da sua(s) aceitabilidade(s); 

13.2.1.Decidida pela aceitação da(s) proposta(s) de preços, o(a) Pregoeiro(a) 
passará a fase de habilitação; 

13.2.2.Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se a licitante 
desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as propostas 
subsequentes na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma que atenda ao Edital e seus anexos; 

13.2.2.1. Ocorrendo a situação a que se refere o item anterior, o Pregoeiro 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido melhor preço; 

13.3. Verificado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada 
habilitada e vencedora; 
13.4. No mesmo prazo de apresentação da Proposta de Preços do 1º colocado, é 
facultado ao Pregoeiro solicitar as propostas dos demais classificados, tantos quantos 
necessários, quando pertinente para agilizar o procedimento; 
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13.5. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 
informações relativas à sessão pública do Pregão constarão da Ata, sem prejuízo das 
demais formas de publicidade; 
13.6. As decisões referentes a este processo licitatório serão comunicadas aos 
proponentes, exclusivamente, por meio de comunicação eletrônica, via sistema 
https://www.licitanet.com.br/.
13.7. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas readequadas, sem 
convocação para contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos 
(Art. 64 §3° da Lei Federal n°. 8.666/93 c/c art. 6° da Lei 10.520/02). 

14. DA HABILITAÇÃO 
14.1. Concluída a fase de aceitação da proposta de preços, o pregoeiro dará início a fase 
de habilitação que consistirá na análise da documentação de habilitação da empresa 
licitante classificada em primeiro lugar para o item. 
14.2. A licitante que tiver o menor preço para o item, aceito pelo Pregoeiro, deverá 
comprovar sua habilitação, enviando documentação comprobatória na forma estabelecida 
na legislação, via sistema por meio eletrônico pela opção “DOCUMENTOS” do sistema 
https://www.licitanet.com.br/, para que seja impressa pelo Pregoeiro e juntada ao processo. 

14.2.1.Para comprovar autenticidade na documentação de habilitação enviada 
anteriormente via sistema LICITAÇÕES-e, a licitante deverá encaminhar no 
prazo máximo de 01 (um) dia útil, as cópias autenticadas ou originais para 
que seja dada fé pública aos documentos pelo Pregoeiro ou membro da 
equipe de apoio. 

14.2.2.A não remessa dos documentos no prazo acima indicado acarretará a 
DESCLASSIFICAÇÃO da licitante.

14.2.3.Quando a documentação apresentada estiver autenticação digital, ou for 
mantida em site de consulta pública e gratuita, a licitante fica desobrigada de 
atender as exigências do item 14.2.1.

14.3. Relativos À Habilitação Jurídica: 
14.3.1. Cédula de identidade dos responsáveis;
14.3.2. Registro comercial,
14.3.3. No caso de empresa individual, ato constitutivo, estatuto ou contrato social 

em vigor, devidamente registrado,
14.3.4. Em se tratando de sociedades comerciais, 
14.3.5. No caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 

de seus administradores, inscrição do ato constitutivo,
14.3.6. No caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício, decreto de autorização,
14.3.7. Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir.

14.4. Relativos À Qualificação Técnica: 
14.4.1.1. Pelo menos 1 (um), ou mais, Atestado (s) de Capacidade Técnica 

operacional firmada (s) por entidade (s) da Administração Pública ou 
empresa (s) privada(s), os quais comprovem que a licitante fornece ou 
está fornecendo, de forma satisfatória, os produtos compatíveis com o 
objeto deste Pregão;

14.4.1.2. Alvará de funcionamento expedido pelo órgão municipal competente;
14.4.1.3. Alvará de Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária Estadual ou 

Municipal do exercício, conforme art. 21 da Lei nº 5.991/73, que dispõe 
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sobre o “Controle Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, 
Insumos Farmacêuticos e Correlatos”:

14.4.1.3.1. Caso a Licença de Funcionamento Sanitário LFS esteja 
vencida, deverá ser apresentado o documento que comprove seu 
pedido de revalidação;

14.4.1.3.2. O Cadastro Sanitário poderá ser apresentado no lugar da 
Licença de Funcionamento Sanitário, desde que seja juntado pelo 
Licitante os atos normativos que autorizam a substituição.

14.4.2.Relativos À Qualificação Econômico-Financeira: 
14.4.2.1. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor 

da sede da licitante. 
14.4.2.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta;

14.4.2.2.1. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou 
contrato social/estatuto social.

14.4.2.2.2. A comprovação da situação financeira da empresa será 
constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 ( um) 
resultantes da aplicação das fórmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG = ____________Ativo Total_________________
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC = ________Ativo Circulante_______
Passivo Circulante

OBS: As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em 
qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 
Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, 
e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido 
mínimo de 10 % (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item 
pertinente.

14.4.3. Relativos À Regularidade Fiscal E Trabalhista: 
14.4.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ/MF); 
14.4.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, 

se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

14.4.3.3. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante 
apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pela Secretaria da Receita 
Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 
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14.4.3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou 
sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, expedida de 
forma conjunta pela Procuradoria Geral do Estado do Bahia, nos termos 
do Decreto Estadual nº 28595 de 30/12/1981 (Certidão Negativa quanto 
a Dívida Ativa do Estado) e pela Secretaria da Fazenda do Estado do 
Bahia, com base na Lei Nº 3.956 de 11 de dezembro de 1981; 

14.4.3.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou 
sede da licitante, ou outra equivalente, expedida pela Prefeitura 
Municipal; 

14.4.3.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS), emitida pela Caixa Econômica Federal; 

14.4.3.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme o Título 
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452/43, e Lei nº 12.440/2011. 

14.4.3.8. A Regularidade Fiscal na habilitação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006: 

14.4.3.8.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição. 

14.4.3.8.1.1. Havendo necessidade de regularização da documentação 
fiscal e trabalhista que compõe a referida Documentação 
de Habilitação, a licitante vencedora, em se tratando de 
Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, 
inclusive Microempreendedores Individuais – MEI, terá o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, da data da convocação, 
prorrogáveis por igual período, a critério do Município De 
Maiquinique, Estado Da Bahia, para apresentação da 
documentação pendente de regularização (art. 43, § 1°, da 
Lei 123/2006);

14.4.3.8.1.2. Não havendo a regularização no prazo estabelecido no 
subitem imediatamente anterior, implicará em decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no Art. 81 da Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, sendo facultado à Administração convocar às 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
assinatura de contrato, ou fracassar a licitação. 

14.5. Declarações:
14.5.1. Declaração Conjunta – Conforme modelo em ANEXO;
14.5.2. Declaração de Proposta Independente - Conforme modelo em ANEXO;
14.5.3. Declaração de Conhecimento e concordância com as Condições do 

Edital - Conforme modelo em ANEXO;
14.5.4. Declaração da Inexistência de Menor no quadro da Empresa - Conforme 

modelo em ANEXO;
14.5.5. Declaração de Conhecimento e Atendimento as Condições de Habilitação 

- Conforme modelo em ANEXO;
14.5.6. Declaração que se enquadra como Microempresa – ME ou Empresa de 

Pequeno Porte – EPP - Conforme modelo em ANEXO.

14.6. Os documentos físicos indicados no item 13.2 deverão ser encaminhados para o 
endereço: Sede da Prefeitura Municipal de Maiquinique, Bahia, situada na Rua Francisco 
Marins, 01, Centro, Maiquinique – BA, CEP 45.770-000, Tel (77) 3275-2179.
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14.7. Os documentos físicos de habilitação deverão ser entregues em envelope lacrado, 
etiquetado conforme especificação abaixo: 

ETIQUETA DO ENVELOPE
Município de Maiquinique, Estado da Bahia 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 
Pregoeiro: Iranilson Antunes da Luz
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2023 – SRP
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
NOME DA EMPRESA ARREMATANTE (CNPJ) 
INDICAÇÃO DOS ITENS ARREMATADOS

14.8. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da 
licitante, com indicação do número de inscrição do CNPJ. 

14.8.1.Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade 
fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria 
natureza, são emitidos somente em nome da matriz. 

14.9. Se a licitante, classificada provisoriamente em primeiro lugar, após a análise da 
documentação comprobatória pelo pregoeiro, não atender aos requisitos de habilitação, será 
INABILITADA no certame. 

14.9.1.Em caso de inabilitação da licitante classificada em primeiro lugar, o pregoeiro 
retornará a fase de aceitação da proposta e chamara a segunda colocada 
para averiguação do estipulado do item 12 deste edital. 

15. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
15.1. Declarado o vencedor, será concedido prazo de 15 (quinze) minutos, durante o qual 
qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, 
manifestar sua intenção de recurso, com registro da síntese de suas razões. 

15.1.1.A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 
decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto da licitação pelo 
Pregoeiro ao vencedor; 

15.1.2.O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, 
motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema. 

15.1.3.A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá enviar as razões do 
recurso por meio da opção “DOCUMENTOS” do sistema eletrônico 
https://www.licitanet.com.br/. no prazo de 3 (três) dias contados da data que 
postou sua intenção recursal, ficando as demais licitantes, desde logo, 
intimados a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, 
que começará a correr do término do prazo da recorrente. 

15.2. Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contrarrazões 
de recurso, a licitante interessada poderá solicitar vistas dos autos a partir do encerramento 
da fase de lances. 

15.2.1.O pedido de solicitação de vistas aos autos deverá ser formalizado junto a 
Comissão Permanente de Licitação. 

15.2.2.Ao ter conhecimento do pedido de vistas, o pregoeiro deverá possibilitar o 
acesso imediato do licitante recorrente aos autos do Processo Licitatório, com 
o devido acompanhamento e assinatura do Termo de vistas pelo 
representante da empresa. 

15.3. As intenções de recursos não admitidos e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro 
serão apreciados pela autoridade competente, que decidirá no âmbito administrativo, acerca 
dos questionamentos apontados pelo licitante recorrente. 
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15.4. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
15.5. O recurso contra o resultado da licitação terá efeito suspensivo no tocante ao item do 
objeto ao qual o recurso se referir, inclusive quanto ao prazo de validade da proposta, o qual 
somente recomeçará a contar quando da decisão final da autoridade competente. 
15.6. Não serão conhecidas as contrarrazões a recursos intempestivamente apresentadas. 

16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
16.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver 
recursos, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para 
homologação. 
16.2. A homologação deste Pregão compete à autoridade competente da Prefeitura 
Municipal de Maiquinique, Estado da Bahia. 
16.3. O objeto deste Pregão será adjudicado à(s) licitante(s) vencedora(s). 

16.3.1.Após a adjudicação, sendo constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente homologará a licitação e formalizará 
a contratação por intermédio de Contrato. 

17. DO CONTRATO 
17.1. O Município de Maiquinique, Estado da Bahia, firmará Contrato com a(s) Licitante(s) 
Vencedora(s), conforme previsto no disposto do art. 57 da Lei nº 8.666/93, com vigência a 
contar da assinatura do contrato. 
17.2. Farão parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pela 
Licitante(s) Vencedora(s) que tenham servido de base a presente licitação, bem como as 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
17.3. O Município de Maiquinique, convocará, oficialmente a(s) Licitante(s) Vencedora(s), 
durante a validade da sua proposta para, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, assinar o 
Contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
Art. 81 da Lei nº 8.666/93. 
17.4. Por ocasião da assinatura do Contrato, verificar-se-á se a Licitante(s) Vencedora(s) 
mantém as condições de habilitação. 
17.5. Quando a licitante convocada não assinar o Contrato no prazo e nas condições 
estabelecidas, será convocada a licitante remanescente, na ordem de classificação, para 
assinar o contrato em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto aos preços atualizados em conformidade com o ato 
convocatório. Caberá ao pregoeiro a verificação da adequação da proposta e das condições 
de habilitação, obedecida à ordem de classificação.

18. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
18.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contado sempre a partir de sua 
assinatura.  

19. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO E DA FORMA 
DE EXECUÇÃO.

19.1. O fornecimento, objeto desta licitação, obedecerá às normas fixadas das Leis 
10.520/02 e 8.666/93, e as demais disposições constantes da Minuta do Contrato e/ou Ata 
de registro de Preços, conforme anexos deste Edital.
19.2. Competirá a Prefeitura proceder ao acompanhamento e fiscalização do fornecimento 
e registrar todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será 
encaminhada à contratada, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.

20. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA E DO 
CONTRATANTE 
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20.1. Estão elencadas no Termo de Referência e Minuta de Contrato. 

21. FORMA DE PAGAMENTO 
21.1. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, até o 05° (quinto) dia útil após 
atesto do fiscal, mediante apresentação da fatura, devendo esta ser aceita e atestada pelo 
servidor público designado como gestor do contrato a ser firmado entre as partes e após a 
comprovação do recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social); 
21.2. O pagamento será creditado em favor da CONTRATADA por meio de ordem 
bancária contra qualquer entidade bancária indicada na proposta, devendo para isto, ficar 
explicitado o nome do Banco, agência, localidade e número da conta corrente em que 
deverá ser efetivado o crédito; 

21.2.1.O CNPJ do documento fiscal deverá ser o mesmo da proposta de preço, sob 
pena de cancelamento da Nota de Empenho emitida. 

21.3. A Secretaria de Administração do Município de Maiquinique, Estado da Bahia, 
reserva-se o direito de suspender o pagamento se o objeto do presente CONTRATO for 
entregue em desacordo com as especificações constantes do Edital; 
21.4. Antes do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA, será verificada a situação da 
mesma no que tange às condições de habilitação exigidas no presente certame. Sendo 
obrigatório a CONTRATADA apresentar as guias de recolhimento do FGTS e Previdência 
Social. 
21.5. Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito 
existente no CONTRATANTE em favor da CONTRATADA. Caso a mesma seja superior ao 
crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativa ou judicialmente, 
se necessário; 
21.6. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados 
exclusivamente pelo CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de atualização 
financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo 
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao 
mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:
I = (TX/100) 365 EM = I x N x VP, onde: 
I = Índice de atualização financeira; 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso. 

21.6.1.O Município de Maiquinique, Estado da Bahia não estará sujeito à 
compensação financeira a que se refere à cláusula anterior, se o atraso 
decorrer da prestação irregular dos serviços ou com ausência total ou parcial 
de documentação hábil, ou pendente de cumprimento pela CONTRATADA de 
quaisquer das cláusulas do contrato. 

21.7. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos 
devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da 
autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso 
de apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem 
deu causa. 
21.8. Antes de efetuar o pagamento, o CONTRATANTE reterá, na fonte, o Imposto sobre a 
Renda, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a Contribuição para Financiamento da 
Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição para o PIS/PASEP, nos termos do artigo 64 
da Lei nº 9.430/1996. 
21.9. Se a CONTRATADA for uma microempresa ou empresa de pequeno porte, houver 
optado pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
instituído pela Lei Complementar nº 123/2006 (Simples Nacional) e apresentar uma 
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declaração ao CONTRATANTE, ficará dispensada das retenções previstas no item anterior, 
conforme dispuser as normas vigentes. 
21.10. Se for dispensado das retenções de tributos na fonte, a CONTRATADA é obrigada a 
informar qualquer alteração de sua condição de optante pelo Simples Nacional, sob pena da 
aplicação de sanções contratuais e legais.

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
22.1. Em se tratando dos casos discriminados nas alíneas a seguir, e levando-se em conta 
o caso concreto, o nível de gravidade e os prejuízos causados à Administração, o licitante 
poderá ficar impedido de licitar e de contratar com o Município de Maiquinique, Estado da 
Bahia pelo prazo de até 6 (seis) meses: 
a) Não mantiver sua proposta ou solicitar o cancelamento do lance depois de finalizada a 
etapa de disputa ou, ainda, deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no 
Edital e seus Anexos. 
b) Recusar-se ou deixar de enviar documentos necessários à análise da proposta, previstos 
no Edital. 
c) Recusar-se ou deixar de responder diligência realizada pelo Município de Maiquinique, 
Estado da Bahia, durante a análise da proposta ou da documentação de habilitação, se 
houver. 
d) Deixar de manter as condições de habilitação ao longo da execução do Contrato. 
22.2. Se o licitante deixar de celebrar o Contrato, ficará sujeito às seguintes penalidades, 
conforme o caso: 
a) Recusar-se ou deixar de enviar documento (s) necessário (s) à comprovação de 
capacidade para assinatura do Contrato/Nota de Empenho, de acordo com o solicitado: 
impedimento de licitar e de contratar com o Município de Maiquinique, Estado da Bahia pelo 
prazo de 1 (um) ano e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de sua 
proposta. 
b) Recusar-se ou deixar de assinar o Contrato dentro do prazo de validade da sua proposta: 
impedimento de licitar e de contratar com o Município de Maiquinique, Estado da Bahia pelo 
prazo de 1 (um) ano e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de sua 
proposta. 
c) Recusar-se ou deixar de receber a Nota de Empenho referente à contratação: 
impedimento de licitar e de contratar com o Município de Maiquinique, Estado da Bahia pelo 
prazo de no mínimo 1 (um) ano, limitado a 2 (dois) anos, e multa de 20% (vinte por cento) 
em relação ao valor total do empenho. 
22.3. Se o licitante tentar fraudar, fraudar ou falhar na execução do Contrato/Nota de 
Empenho, ou ensejar retardamento de sua execução, ficará sujeito às seguintes 
penalidades, conforme o caso: 
a) Recusar-se ou deixar de fornecer quaisquer dos itens contratados: impedimento de licitar 
e de contratar com o Município de Maiquinique, Estado da Bahia pelo prazo de 2 (dois) a 3 
(três) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor global atualizado do 
Contrato ou ao valor total do empenho. 
b) Atrasar injustificadamente a entrega de quaisquer dos itens solicitados por prazo superior 
a 30 (trinta) dias: impedimento de licitar e de contratar com o Município de Maiquinique, 
Estado da Bahia pelo prazo de 1 (um) a 2 (dois) anos, além de multa de 10 % (dez por 
cento) em relação ao valor global atualizado do Contrato ou ao valor total do empenho. 
c) Entregar produtos ou prestar serviços com características diversas daquelas constantes 
de sua proposta ou no Contrato (salvo se mediante devida comprovação, através de 
procedimento administrativo adequado e aprovado pela autoridade competente, quanto à 
equivalência) e recusar-se ou deixar de substituir os produtos no prazo fixado pelo Município 
de Maiquinique, Estado da Bahia : impedimento de licitar e de contratar com o Município de 
Maiquinique, Estado da Bahia pelo prazo de 2 (dois) a 3 (três) anos, e multa de 20% (vinte 
por cento) em relação ao valor global atualizado do Contrato ou ao valor total do empenho. 
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22.3.1.Nos casos em que o licitante inadimplente entregar os produtos ou prestar os 
serviços durante o processo para sua penalização, fica facultado ao Município 
de Maiquinique, Estado da Bahia receber o produto/serviço e reduzir a multa 
até a metade do valor inicialmente calculado, podendo ainda deixar de aplicar 
a penalidade de impedimento de licitar ou contratar, considerando-se o 
prejuízo sofrido pela Administração. 

22.4. Se o licitante apresentar indícios, documento ou declaração falsa ficará sujeito às 
seguintes penalidades, conforme o caso: 
a) Omitir informações em quaisquer documentos exigidos no Pregão: impedimento de licitar 
e de contratar com o Município de Maiquinique, Estado da Bahia, pelo prazo de até 2 (dois) 
anos. 
b) Adulterar documento, público ou particular, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação 
ou alterar a verdade: impedimento de licitar pelo prazo de até 5 (cinco) anos. 
22.5. Se o licitante cometer fraude fiscal, mediante declaração falsa sobre seu 
enquadramento fiscal, omissão, falsificação ou alteração de informações em suas notas 
fiscais ou de outrem, ficará sujeito a impedimento de licitar e de contratar com o Município 
de Maiquinique, Estado da Bahia, pelo prazo de até 5 (cinco) anos. 
22.6. O licitante enquadrado nos itens 28.4 e 28.5, além da pena aplicável, sofrerá ainda 
multa de 20% (vinte por cento) em relação ao: 
a) Valor total de sua proposta, quando a ocorrência se der anteriormente à homologação do 
certame. 
b) Valor do Contrato, quando a ocorrência se der posteriormente à homologação da 
licitação. 
22.7. O licitante é responsável por solicitar seu desenquadramento da condição de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, quando houver ultrapassado o 
limite de faturamento estabelecido no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06, no ano fiscal 
anterior, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração 
Pública, sem prejuízo das demais sanções. 
22.8. Se o licitante comportar-se de modo inidôneo ficará sujeito às seguintes penalidades, 
conforme o caso: 
a) Praticar atos comprovadamente realizados com má-fé ou dolo: impedimento de licitar e 
de contratar com o Município de Maiquinique, Estado da Bahia, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao valor total de sua proposta ou ao valor 
do empenho ou Contrato. 
b) Participação, na licitação, de empresa constituída com a finalidade de burlar penalidade 
aplicada anteriormente, a qual será constatada mediante a verificação dos quadros 
societários, objetos sociais e/ou endereços, da empresa participante e da penalizada 
anteriormente: impedimento de licitar e de contratar com o Município de Maiquinique, Estado 
da Bahia, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, e multa de 20% (vinte por cento) em relação ao 
valor total de sua proposta ou ao valor do empenho ou Contrato. 
22.9. Em se tratando dos casos discriminados nas alíneas a seguir, o licitante que causar 
transtornos, tumultuar a disputa do certame ou não respeitar as normas do edital, ficará 
impedido de licitar e de contratar com o Município de Maiquinique, Estado da Bahia, pelo 
prazo de 3 (três) meses, e ficará sujeito à multa de 10% (dez por cento) em relação ao valor 
total estimado do (s) item (ns) em disputa: 
a) Perturbar qualquer ato da sessão pública da licitação como, por exemplo, ofender o 
Pregoeiro, Presidente ou membro da comissão ou equipe de apoio, ou levantar falsa 
acusação quanto à prática dos servidores envolvidos na realização do certame. 
b) Solicitar sua inabilitação depois de concluída à fase de habilitação. 
c) Deixar de apresentar nova proposta ou planilha de formação e composição de preços no 
prazo estabelecido pelo Pregoeiro, devidamente adaptada ao valor final ofertado na fase de 
lances ou obtido mediante negociação. 
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d) Interpor recurso meramente protelatório, com base em fundamentação que já tenha sido 
motivo de impugnação ao Edital e seus Anexos e resultado em improcedência, ou interpor 
intenção de recurso e posteriormente deixar de apresentá-lo, causando morosidade à 
disputa da licitação. 
22.10. Além do exposto nos itens precedentes, a adjudicatária ficará sujeita a sanções de 
advertência e multa, de acordo com o estabelecido nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, 
aplicadas suplementarmente pela inobservância das condições estabelecidas para a 
prestação dos serviços ora contratados. 
a) Advertência, nos casos de menor gravidade. 
b) Multa de mora de 0,66% (zero vírgula sessenta e seis por cento), calculada sobre o total 
devido, por dia de atraso na entrega do objeto, sendo que a partir do 31º (trigésimo primeiro) 
dia de atraso, este será considerado como inexecução total do Contrato, implicando as 
sanções mencionadas no item 28.3, alínea “b”. 
22.11. As sanções previstas nesta sessão não impedem a Administração de exigir 
indenizações suplementares para reparar os danos oriundos da violação de deveres 
contratuais por parte do licitante, apurados durante processo administrativo de penalização. 

22.11.1. Se as multas previstas no Edital não forem suficientes para indenizar 
os danos sofridos pela Administração, esta poderá cobrar, administrativa e 
judicialmente, os prejuízos excedentes, tendo, neste caso, que provar os 
danos, conforme dispõe o art. 416 do Código Civil Brasileiro. 

22.12. Será assegurado ao licitante, previamente à aplicação das penalidades indicadas 
neste instrumento convocatório, o direito ao contraditório e à ampla defesa. 
22.13. A aplicação de uma das penalidades previstas neste Edital não exclui a possibilidade 
de aplicação de outras. 
22.14. As penalidades serão publicadas no Diário Oficial do Município e, no caso de 
impedimento de licitar e de contratar, sem prejuízo das multas previstas no Edital, no 
Contrato e em demais cominações legais. 
22.15. A dosagem das penalidades levará em consideração, além dos fatos e provas 
constantes do processo administrativo: 
a) O dano causado à Administração; 
b) O caráter educativo da pena; 
c) A reincidência como maus antecedentes; 
d) A proporcionalidade. 
22.16. Nos casos em que couber, serão aplicadas ainda as sanções previstas na Lei nº 
12.846/13, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas 
pela prática de atos contra a administração pública. 
22.17. Quando a rescisão contratual não for conveniente e oportuna à Administração, esta 
poderá manter em vigor o Contrato, cobrando do licitante apenas os valores referentes às 
multas, fundamentando expressamente as razões que motivam a manutenção da relação 
contratual. 
22.18. As sanções de impedimento de licitar e de contratar não serão passíveis de 
reabilitação antes de finalizado o prazo fixado, tendo o licitante que cumpri-lo integralmente. 
22.19. As multas aplicadas deverão ser recolhidas à conta determinada pelo Município, por 
meio de depósito bancário, observando-se a data fixada para o deposito bancário, podendo 
a Administração cobrá-las judicialmente, nos termos da Lei nº 6.830/80, com os encargos 
correspondentes, ou descontá-las dos valores remanescentes de pagamentos à empresa. 

23. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
23.1. Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do presente Edital até 3 (três) dias 
úteis antes da data fixada para a abertura do Pregão, mediante petição a ser enviada 
exclusivamente pelo endereço do sistema eletrônico https://www.licitanet.com.br/., cabendo 
ao Pregoeiro auxiliado pelo setor competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas. 
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23.1.1.A impugnação deverá conter os dados do interessado ou de quem o 
represente: nome e endereço completo, telefone, data e assinatura do 
interessado ou de seu representante, formulação do pedido, com exposição 
dos fatos e seus fundamentos. 

23.1.2.Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital quem não 
apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes dentro do prazo 
apontado no item. 

23.2. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para o certame, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
23.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser 
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores a data fixada para o Pregão, 
exclusivamente pelo endereço do sistema eletrônico https://www.licitanet.com.br/.. 

23.3.1.O (A) Pregoeiro (a), com base em parecer ou auxílio dos setores 
responsáveis pela elaboração do Termo de Referência e seus Anexos, 
quando necessário, bem como de outros setores técnicos da Instituição, 
responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 48 (quarenta e 
oito) horas anteriores à data fixada como limite para o recebimento das 
propostas. 

23.4. Todas as respostas referentes às impugnações e/ou aos pedidos de esclarecimentos 
serão disponibilizadas exclusivamente no sítio https://www.licitanet.com.br/., cabendo aos 
licitantes a responsabilidade de acompanhar as respostas e respectivos encaminhamentos 
nesse canal indicado. 

23.4.1.Não cabe ao Município de Maiquinique, Estado da Bahia, qualquer 
responsabilidade por quaisquer desconhecimentos, por parte dos licitantes, 
decorrentes do não acompanhamento das informações prestadas no sítio 
acima mencionado. 

24. DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DO CONTRATO
24.1 A Adjudicatária será convocada a assinar a Ata de Registro de Preços e Contrato de 
Fornecimento no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 10.520/02 e Lei 8.666/93, podendo 
solicitar sua prorrogação por igual período, por motivo justo e aceito pela Administração, 
devendo comparecer ao Setor de Licitações. 
24.2. Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por sócio que 
detenha poderes de administração, apresentando o contrato social e sua alteração, ou 
procurador com poderes expressos.  
24.3. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
assinar a Ata de Registro de Preços, é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação
das sanções previstas na legislação pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das 
propostas subsequentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo 
licitante, das condições de habilitação, procedendo a contratação. 
24.4. O Contrato ou instrumento equivalente a ser firmado obedecerá à minuta constante 
nos Anexos III e IV deste Edital e será emitido para o CNPJ informado na proposta de
preços. 
24.5. A pessoa jurídica obriga-se a aceitar acréscimos ou supressões, mediante 
solicitação, por escrito, nas mesmas condições deste Contrato, Art. 65 da Lei nº 8.666/93.  
24.6. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato, na forma prevista na Lei Federal nº 8.666/93. 
24.7. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo 
entre os contratantes. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços 
previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou apenações financeiras 
decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de 
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dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam 
alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a 
celebração de aditamento. 
24.8. A Contratada deverá emitir Nota Fiscal/Fatura, mensalmente, para cada Secretaria 
Municipal que fornece o objeto licitado, discriminando o produto, quantitativo utilizado e o 
respectivo custo ao órgão, para efeitos de prestação de contas. 
24.9. Se por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito 
da Adjudicatária perante o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a fazenda Nacional estadual, Municipal e Prova de 
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), estiverem com os 
prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil 
de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os 
documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente 
justificada.
24.10. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a 
Adjudicatária será notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua situação 
de regularidade, tratada no item 21.3, mediante a apresentação das certidões respectivas, 
com prazos de validade em vigência, sob a pena de a contratação não se realizar.
24.11. Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, 
não apresentar a situação regular de que se trata o item 21.3, ou se recusar a assinar o 
Contrato, serão convocados os demais licitantes classificados para participar de nova 
sessão pública do Pregão, com vistas à celebração do compromisso de fornecimento. 

24.11.1. Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 08 (oito) dias úteis, 
contados da divulgação do aviso por publicação no Diário Oficial do Município.
24.11.2. A Ata de Registro de Preços terá vigência 12 (doze) meses a partir da 
assinatura do contrato.

25. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
25.1. O julgamento das propostas será com base no MENOR PREÇO POR LOTE. 
25.2. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, atendidos os interesses públicos e o da 
Administração, sem comprometimento da segurança da contratação. 
25.3. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualidade e a exata 
compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública deste Pregão 
(princípio do formalismo moderado). 
25.4. As decisões do Pregoeiro somente serão consideradas definitivas depois de 
homologadas pela Gestora do Município de Maiquinique, Estado da Bahia.
25.5. A Ata de Registro de Preços desta Licitação será em sua totalidade publicada no 
Diário Oficial do Município.
25.6. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 
25.7. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração de proposta ou pela 
apresentação de documentação referente ao presente Edital. 
25.8. A adjudicação e a homologação do resultado desta licitação não implicarão direito à 
contratação. 
25.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-
se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de 
expediente normal, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 
25.10. O Ordenador de Despesas do Município de Maiquinique, Estado da Bahia, poderá 
revogar o presente certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente, decorrente de 
fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado, pertinente e suficiente para 
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justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de 
terceiros, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93 e alterações. 

25.10.1. A anulação do Pregão induz à do Contrato. 
25.10.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da 

anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de 
boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento 
do Contrato. 

25.11. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização 
do Pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 
afetar a formulação das propostas. 
25.12. Em caso de discordância entre o Edital e seus anexos, prevalecerão as do Edital. 
25.13. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará 
esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário 
anteriormente estabelecido. 
25.14. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da legislação 
constante do preâmbulo deste Edital. 

26. DO FORO 
26.1. Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de Macarani – BA, 
para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do Contrato decorrente, com expressa 
renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

27. DOS ANEXOS 
27.1. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos: 

ANEXO I - Modelo de Declaração que se enquadra como Microempresa – ME ou 
Empresa de Pequeno Porte – EPP;
ANEXO II - Modelo da Proposta Comercial 
ANEXO III - Minuta de Ata de Registro de Preços 
ANEXO IV – Minuta do Contrato
ANEXO VI - Modelo de Declaração Conjunta
ANEXO VII - Modelo de Proposta Independente;
ANEXO VII - Modelo de Declaração de Conhecimento e concordância com as 
Condições do Edital;
ANEXO VIII - Modelo de Declaração da Inexistência de Menor no quadro da 
Empresa;
ANEXO IX - Modelo de Declaração de Conhecimento e Atendimento as Condições 
de Habilitação;
ANEXO X - Termo de Referência;

Maiquinique – BA, 20 de março de 2023.

MAGNO MEIRA VIRGENS DOS SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Decreto 0228/20222
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101/2023
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0029/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2023 – SRP

ANEXO I

MODELO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006

A (nome/razão social) ______________, inscrita no 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 cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, e atesta a aptidão para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos 
arts. 42 a 49 da Lei Complementar federal n. 123/06, não possuindo nenhum dos 
impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da referida Lei. 
Local e data, _____de __________________ de 2020.

_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL

CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

E ASSINATURA

Nota: A falsidade desta DECLARAÇÃO, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 
123/2006, caracterizará crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do 

enquadramento em outras figuras penais e das penalidades previstas neste Edital.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101/2023
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0029/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2023 – SRP

ANEXO II
MODELO – PROPOSTA DE PREÇOS

(ESTA PROPOSTA DEVE SER INSERIDA NO SISTEMA EM CAMPO PRÓPRIO)
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE – BA.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2023 – SRP. 

Proposta que faz a empresa _______________________________, inscrita no CNPJ (MF) 
nº _________________________ e Inscrição Estadual nº__________________, 
estabelecida no(a) ____________________________________, em conformidade com o 
Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2023 – SRP. 
Portanto, oferecemos a esse Órgão o preço a seguir indicado, para contratação de 
empresa para fornecimento de material penso e fraldas descartáveis para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde Municipal de Maiquinique, Bahia. Em 
conformidade com o ANEXO X – TERMO DE REFERÊNCIA:

ITEM DESCRIÇÃO MARCA/MODELO UNID QUANT. VALOR TOTAL 
1

TOTAL DO ITEM

*Obs: Na proposta o proponente deve obrigatoriamente incluir nos preços todas as 
despesas relacionadas à execução do contrato, inclusive aquelas decorrentes de impostos, 
seguros e encargos sociais. 
Os dados da nossa empresa são: 
a) Razão Social: ________________________________________________; 
b) CNPJ (MF) nº: ________________________________________________; 
c) Inscrição Estadual nº: __________________________________________; 
d) Endereço: ____________________________________________________; 
e) Fone: _____________________ Fax (se houver): ____________________; 
f) CEP: __________________________; e 
g) Cidade: ________________________ Estado: _______________________; 
h) E-mail: ______________________________________________________;
i) Banco _________ Agência nº:_________Conta nº:___________________. 
j) Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contado da data da entrega de seu 

respectivo envelope; 

MAIQUINIQUE, BA, ____ de ______________ de _______. 
_______________________________________ 
Assinatura e carimbo (Representante legal)  
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101/2023
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0029/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2023 – SRP

ANEXO III
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MINUTA DE ARP PARA: AQUISIÇÃO DE ................................., CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE 
REFERÊNCIA – ANEXO I DESTE EDITAL.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXXXX/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2023 – SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101/2023
VALIDADE: 12 (doze) meses

Aos XX dias do mês de ............ de 2023, o MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE, Estado da 
Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Francisco 
Martins, 01, Centro, CEP 45.770-000, Sede, Maiquinique-Bahia, inscrito no CNPJ sob n 
13.751.821/0001-01, neste ato representado pela Prefeita, a senhora: VALÉRIA 
FERREIRA SILVEIRA MOREIRA, brasileira, inscrita no CPF sob número 674.116.815-04, 
residente e domiciliada na Rua Luiz Rodrigues Silva, 107, Centro, na cidade de 
Maiquinique, Bahia, denominado ÓRGÃO GERENCIADOR,  e a empresa ....................., 
inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXXXXXX, localizada na: ..............................., representada 
neste ato pelo senhor: ..................., portador do Registro Geral nº XXXXXXXX SSP/BA, e 
Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob o nº XXXXXXXXXXXXXX, 
residente e domiciliado na ..............................., denominado FORNECEDOR, nos termos 
do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 
3.555/2000, Decreto Federal nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, bem como pela Lei Federal 
nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei 123 de 14 de dezembro de 2006 e alterações 
posteriores de quaisquer um dos dispositivos citados e demais normas legais aplicáveis, 
em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
XXXX/2023 para  Registro  de  Preços,  consoante do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
XXXX.XX.XX/2023, R E S O L V E lavrar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
conforme as  cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
A presente Ata tem como objeto o ................................................................., conforme 
descrição dos serviços constante no Termo de Referência, e, ainda, a documentação, 
propostas de preços e lances apresentados pelo licitante classificado em primeiro lugar e, 
excepcionalmente, demais fornecedores que tiveram seus preços registrados para a 
formação de cadastro de reserva (§ 1º, do art. 11, do Decreto nº 7.892/2013), a fim de 
atender ao quantitativo total estimado para a contratação, observado o preço da proposta 
vencedora, visando contratações futuras.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Este instrumento não obriga o Município a firmar contratações 
nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) 
objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao fornecedor registrado a 
preferência, em igualdade de condições.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O Município poderá autorizar o remanejamento das 
quantidades previstas para os itens com preços registrados nesta Ata entre os órgãos 
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participantes e não participantes, nos termos da Instrução Normativa/SLTI nº 6 de 25 de 
julho de 2014.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RELAÇÃO DOS FORNECEDORES BENEFICIÁRIOS DO 
REGISTRO DE PREÇOS
Em decorrência da proposta apresentada no certame licitatório, ficam registrados, para 
contratações futuras, os preços unitários e o respectivo fornecedor classificado, conforme 
Relação dos Fornecedores Beneficiárias do Registro de Preços, Anexo I desta ata.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A vigência da Ata de Registro de Preço será de xx (------) meses, com eficácia legal após a 
da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da Município, tendo início e 
vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA QUARTA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA PRESENTE ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS
O gerenciamento deste instrumento caberá ao Município de Maiquinique/BA, por meio da 
Prefeitura Municipal.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR BENEFICIÁRIO
O fornecedor detentor dos preços registrados deverá cumprir o compromisso firmado por 
intermédio do presente instrumento, nos termos dispostos no Decreto Federal nº 7.892/2013 
e no Edital de Pregão e seus anexos, e cumprir, integralmente, todas as cláusulas e 
condições constantes dos contratos ou instrumentos equivalentes porventura firmados, sob 
pena de revogação da presente Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das 
penalidades cabíveis.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU 
RETIRADA DO INSTRUMENTO EQUIVALENTE
A empresa detentora dos preços registrados poderá ser convidada a firmar contratações de 
fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na 
legislação pertinente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Pra cada fornecimento será assinado um Contrato ou 
instrumento equivalente entre o licitante que tenha firmado esta Ata de Registro de Preços e 
o titular do órgão ou entidade CONTRATANTE, após a autorização da despesa e emissão 
da respectiva Nota de Empenho.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O prazo para assinatura do Contrato ou retirada do instrumento 
equivalente, por parte do fornecedor registrado, será de 03 (três) dias úteis, a contar da 
notificação feita pelo Município, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades cabíveis.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Em cada fornecimento decorrente desta Ata serão observadas, 
quanto ao preço unitário, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão que a 
precedeu e que integra o presente instrumento de compromisso.

PARÁGRAFO QUARTO – O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá 
ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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Esta Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer 
órgão ou entidade da Administração que não tenha participado deste certame, mediante 
anuência do Município, na forma do art. 22º do Decreto nº 7.892, de 23/01/2013.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os órgãos e entidades que não participaram do registro de 
preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o 
Município para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Caberá ao fornecedor beneficiário desta ata de registro de 
preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do 
fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e 
futuras decorrentes desta ata, assumidas com o Município e demais órgãos participantes.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As aquisições ou contratações adicionais decorrentes de 
adesão a esta ata não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos 
quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de 
preços para o Município e demais órgãos participantes.

PARÁGRAFO QUARTO – O quantitativo decorrente das adesões a esta ata de registro de 
preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item 
registrado na ata de registro de preços para o Município e demais órgãos participantes, 
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

PARÁGRAFO QUINTO – O Município somente autorizará adesão a esta ata após a primeira 
aquisição ou contratação por órgão integrante desta ata (§ 5º, do art. 22, do Decreto nº 
7.892/2013).

PARÁGRAFO SEXTO – Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante 
deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o 
prazo de vigência desta ata.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança 
do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, 
informando as ocorrências ao Município.

PARÁGRAFO OITAVO – Os órgãos ou entidades que utilizarem esta Ata de Registro de 
Preços deverão observar, quanto ao preço unitário, as cláusulas e condições constantes do 
Edital do Pregão que a precedeu e que integra o presente instrumento de compromisso.

PARÁGRAFO NONO – Os Órgãos ou Entidades não participantes, ou caronas, somente 
poderão efetuar adesões à Ata de Registro de Preços mediante prévia e expressa 
autorização do órgão gerenciador, conforme determina o art. 22 do Decreto 7.892 de 
23/01/2013.

CLÁUSULA OITAVA – DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 
hipóteses previstas nos arts. 17 e 18 do Decreto nº 7.892/2013 e devidamente comprovadas 
as situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 ou 
decorrentes de redução dos preços praticados no mercado.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea 
“d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, a Administração, se julgar conveniente, 
poderá optar por revogar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador definirá o novo preço 
máximo a ser pago pela Administração e convocará o fornecedor para negociar a redução 
dos preços aos valores praticados pelo mercado.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Se o fornecedor não aceitar reduzir seus preços aos valores 
praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidade.

PARÁGRAFO QUARTO – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços 
registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá 
liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido 
de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados;

PARÁGRAFO QUINTO – Quando o fornecedor registrado não aceitar manter o preço 
originariamente fixado na ata, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de 
registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
O Fornecedor Beneficiário terá seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de 
processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

PARÁGRAFO PRIMEIRO – a pedido, quando:
a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de 
caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado;
b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da 
elevação dos preços de mercado, dos insumos que compõem o custo das 
aquisições/contratações e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento, sem 
aplicação de penalidade.

PARÁGRAFO SEGUNDO – por iniciativa do Município, quando:
a) o fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado, sem aplicação de penalidade (§ 1º, do art. 18, 
Decreto nº 7.892/2013);
b) o fornecedor perder qualquer condição de habilitação exigida no processo licitatório, 
garantida a possibilidade da aplicação de penalidade;
c) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
d) não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço;
e) o fornecedor não assinar o Contrato ou instrumento equivalente, no prazo 
estabelecido pelo Município, sem justificativa aceitável;
f) o fornecedor não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os 
pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preço;
g) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 
estabelecidas na Ata de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes;
h) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 8.666/1993 
ou no art. 7° da Lei n° 10.520/2002. (art. 20, IV, do Decreto nº 7.892/2013).
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Ocorrendo qualquer das hipóteses do Parágrafo Segundo, 
concluído o processo, o Município fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preço 
e informará ao Fornecedor Beneficiário a nova ordem de registro.
PARÁGRAFO QUARTO - A Ata de Registro de Preço, decorrente desta licitação, será 
cancelada automaticamente:
a) por decurso do prazo de vigência;
b) quando não restarem fornecedores registrados.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES
O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 
estabelecidas no Edital e na Minuta do Contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO – É da competência do órgão gerenciador a aplicação das 
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço 
(art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o 
descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual 
caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, 
do Decreto nº 7.892/2013).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
a) todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de 
lavratura de Termo Aditivo à presente ata de Registro de Preços.
b) integram esta Ata o Anexo I - RELAÇÃO DOS FORNECEDORES BENEFICIÁRIOS 
DO REGISTRO DE PREÇOS, o Anexo II - DADOS COMPLEMENTARES DO(S) 
FORNECEDOR(ES) e, ainda, o Edital de Pregão e seus anexos e as propostas das 
empresas classificadas para cada item.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados por esta 
ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 
8.666, de 1993.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os contratos decorrentes desta ata de registro de preços 
poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
Para dirimir as questões oriundas desta Ata de Registro de Preços Fica eleito o foro da 
comarca de Macarani/BA, que abrange o Município de Maiquinique.

Maiquinique – Bahia, XXX de XXXXXXX de 2023.

________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE/BA

ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

_______________________________________________________
FORNECEDOR 

CNPJ. XXXXXXXXXXXXXX
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101/2023
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0029/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2023 – SRP

ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N° ____/2023

FORNECIMENTO DE 
............................................, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAIQUINIQUE, BAHIA E A 
EMPRESAXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NA 
FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede administrativa na Rua Francisco Martins, 01, Centro, CEP 45.770-000, 
Sede, Maiquinique-Bahia, inscrito no CNPJ sob n 13.751.821/0001-01, neste ato 
representado pela Prefeita, a senhora: VALÉRIA FERREIRA SILVEIRA MOREIRA, 
brasileira, inscrita no CPF sob número 674.116.815-04, residente e domiciliada na Rua Luiz 
Rodrigues Silva, 107, Centro, na cidade de Maiquinique, Bahia, doravante denominada 
CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa ...................., inscrita no CNPJ sob o 
.............................., ______________, estabelecida na __________________, nº _____, 
Bairro __________, CEP __________-, cidade de ___________, doravante denominada 
CONTRATADA, representada neste ato pelo senhor: ..........................., portador da Carteira 
Nacional de Habilitação nº ...................... - SSP/BA, e Cadastro de Pessoa Física do 
Ministério da Fazenda sob o nº ...................., residente e domiciliada na ........................, 
estabelecem o presente CONTRATO, tem justos e contratados, conforme cláusulas e 
condições seguintes, sujeitando-se às normas preconizadas nas Leis Federais nºs 8.666/93 
e 10.520/02 e alterações posteriores, e demais legislações pertinentes, cada qual naquilo 
que couber: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. O presente contrato tem como objeto a Contratação de empresa para fornecimento 
de material penso e fraldas descartáveis para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde Municipal de Maiquinique, Bahia, conforme especificações técnicas 
constantes deste Termo de Referência.
1.2. A contratação antes citada obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como as 
disposições dos documentos adiante enumerados, constantes do PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 0101/2023, e que, independentemente de transcrição, fazem parte 
integrante e complementar deste, no que não o contrariarem. São Eles: 

1.2.1. O Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2023 – SRP, do MUNICÍPIO DE 
MAIQUINIQUE, BAHIA; e 
1.2.2. A proposta de preços e documentos que o acompanham, firmada pela 
CONTRATADA. 
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1.3. Os serviços ora adquiridos foram objetos de licitação, de acordo com o disposto no art. 
1º e parágrafo único da Lei nº 10.520/2002, sob a modalidade de Pregão eletrônico, 
conforme Edital e processo administrativo acima citados. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS
2.1. A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE/BA, através da Secretaria de 
Administração, será o órgão responsável pelos atos de controle e administração do contrato 
decorrente desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, 
respeitada a ordem de fornecimento emitida pelo setor responsável.
2.2 Será de inteira responsabilidade e iniciativa dos órgãos usuários do registro, a emissão 
das Solicitações de aquisição e fornecimento, dos objetos desta licitação, cabendo aos 
mesmos todos os atos de administração junto aos fornecedores. 
2.2.1 A Administração não emitirá qualquer Ordem de Fornecimento sem a prévia 
existência do respectivo crédito orçamentário.  
2.3 A convocação dos fornecedores, pelos órgãos usuários, será formalizada e conterá o 
endereço e o prazo máximo em que deverão comparecer para executar a manutenção, 
além da menção ao item a que se refere. 
2.4 O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, no prazo 
previsto no Edital para assinatura do contrato, recusar-se a assinar o contrato, quando for o 
caso, ou não cumprir quaisquer das obrigações estabelecidas no certame, estará sujeito às 
sanções previstas neste edital. 
2.4.1 Quando comprovada uma dessas hipóteses, o órgão usuário poderá comunicar a 
ocorrência ao MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE/BA e solicitar indicação do próximo 
fornecedor a ser destinado ao fornecimento do material, sem prejuízo da abertura de 
processo administrativo para aplicação de penalidades. 
2.5 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência 
do contrato, mesmo que o fornecimento esteja prevista para data posterior à do seu 
vencimento. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 
3.1 A CONTRATADA terá que oferecer o menor preço por lote, essa modalidade é praxe 
atualmente nos órgãos públicos. 
3.2 O desconto porventura concedido, deverá ser expresso na Nota Fiscal, referente ao 
objeto deste certame.

CLÁUSULA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO 
4.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar o objeto desta contratação. 

CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL DA ENTREGA DOS MATERIAS
5.1. O objeto desta licitação deverá ser efetivamente entregue na sede de cada órgão da 
Prefeitura Municipal de Maiquinique-BA, no horário das 08h às 12h e das 14s às 17h.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE 
6.1. A CONTRATADA, neste ato, assume perante a CONTRATANTE a responsabilidade 
civil relativamente a qualquer dano que os produtos por ela ofertados venham a causar ao 
patrimônio público, ao pessoal da CONTRATANTE ou a terceiros. 
6.2. A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, 
previdenciários, fiscais e securitários resultantes da execução deste Contrato. 
6.3. A CONTRATADA deverá cumprir integralmente as especificações e regras pertinentes 
ao objeto deste Contrato, inclusive dos documentos declarados como partes integrantes 
dele. 
6.4. A CONTRATADA não poderá, a título algum, ceder o objeto do presente Contrato. 
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6.5. A CONTRATADA se obriga ainda a:
6.5.1. Prestar o serviço, objeto deste Contrato, de acordo com as melhores técnicas e com 
pessoal capacitado. 
6.5.2. Corrigir eventuais problemas de funcionamento dos equipamentos. 
6.5.3. Prestar manutenção nos equipamentos, conforme previsto no termo de Referência. 
6.5.4. O fiel cumprimento de todas as cláusulas e condições expressadas no Edital, anexos 
e termo de Contrato. 

6.6. Do CONTRATANTE: será responsável pela observância das leis, decretos, 
regulamentos, portarias e demais normas legais, direta e indiretamente aplicáveis ao 
contrato. 
6.7. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas disposições da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
6.8. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o contrato. 
6.9. Processar e liquidar a fatura correspondente ao valor fornecido, através de Ordem 
Bancária, deduzidos os impostos devidos, no máximo 10 (dez) dias úteis após a 
confirmação da prestação do serviço, pela unidade responsável por esta atribuição e pelo 
fiscal do Contrato. 
6.10. Fiscalizar a execução do Contrato, através de servidor especialmente designado, 
sendo permitida a assistência de terceiros, conforme dispõe o art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO 
É competente para pleno e total recebimento do objeto deste contrato, bem como para 
fiscalizar o seu cumprimento, a Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de 
Maiquinique - BA.

7.1. Todas as notas fiscais, depois de recebidas, deverão ser atestadas na presença do 
fiscal de contratos.  

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 
8.1. O prazo do contrato será de 12 (doze), a partir da data de sua assinatura, e poderá ser 
prorrogado em conformidade com o art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO 
9.1. Promover, por intermédio de servidor designado, o acompanhamento e a fiscalização 
dos serviços, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as 
falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, 
exijam medidas corretivas. 
9.2. Comunicar imediatamente o CONTRATANTE sobre qualquer irregularidade nos 
produtos. 
9.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
CONTRATANTE.
9.4. Zelar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações 
assumidas por parte da CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
9.5.A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos, 
não poderá ser invocada para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela execução. 
9.6.A comunicação entre a fiscalização e a CONTRATADA será realizada através de 
correspondência oficial e anotações ou registros no Relatório de Fornecimento. 
9.7. Todos os atos e instituições emanados ou emitidos pela fiscalização serão 
considerados como se fossem praticados pelo CONTRATANTE. 
9.8. As reuniões serão documentadas por Atas de Reuniões, elaboradas pela fiscalização e 
que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos 
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participantes, assuntos tratados, decisões e responsabilidades pelas providências a serem 
tomadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO 
10.1. O CONTRATANTE deverá efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela 
CONTRATADA com base nas informações fornecidas pela Secretaria de Administração, 
obedecidas as condições estabelecidas no contrato.

CLÁUSULA ONZE – DO PREÇO
11.1. O valor global estimativo para a contratação é de R$ (____________), para a 
aquisição e fornecimento de materiais eletrônicos, para atender as demandas das diversas 
secretarias da Prefeitura Municipal de Maiquinique-BA.

CLÁUSULA DOZE – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
12.1. A despesa decorrente da presente licitação correrá por conta das seguintes dotações
orçamentárias:

a) Órgão/Unidade: xx – PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE
Projeto/Atividade: xxx – Gestão dos Serviços da Secretaria de Administração
Elemento: x.x.xx.x.x Outros Serviços
Fonte de Recurso: X
Esta dotação orçamentária utilizará o percentual de 100% do valor total da 
contratação.

CLÁUSULA TREZE – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
13.1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, 
desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas 
justificativas. 

CLÁUSULA QUATORZE – DAS PENALIDADES 
14.1. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste ato convocatório, 
o MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE-BA, poderá garantir a prévia defesa do licitante, que 
deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, 
aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções:

a) ADVERTÊNCIA, por escrito, quando a licitante deixar de atender quaisquer indicações 
aqui constantes; 

b) MULTA COMPENSATÓRIA/INDENIZATÓRIA no percentual de 20% (vinte por cento) 
calculado sobre o valor do Contrato ou instrumento equivalente; 

c) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE 
CONTRATAR COM O MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE, ESTADO DA BAHIA, pelo prazo 
de até 02 (dois) anos; 

d) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 

14.2. Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela 
licitante vencedora, a esta será aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por 
cento) sobre o valor do Contrato ou instrumento equivalente, por dia de atraso, limitada a 
10% (dez por cento) do valor inadimplido. 
14.3. O valor da multa aplicada (tanto compensatória quanto moratória) deverá ser 
recolhido no setor financeiro do MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE- BA, dentro do prazo de 05 
(cinco) dias úteis após a respectiva notificação. 
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14.4. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, ela será descontada por 
ocasião do pagamento posterior a ser efetuado pelo CONTRATANTE ou cobrada 
judicialmente. 

CLÁUSULA QUINZE – DA RESCISÃO 
15.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
15.2. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

15.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se 
a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 
15.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de 
licitação, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; 
15.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

15.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. Os casos de rescisão contratual serão 
formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 
15.4. Além das hipóteses de rescisão acima previstas, o Contrato será rescindido sempre 
que a CONTRATADA se conduzir dolosamente.

CLÁUSULA DEZESSEIS – DAS CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS 
16.1. Não será levada em conta, pelo CONTRATANTE, qualquer reclamação ou 
solicitação, seja a que título for, de alteração de preços constantes da proposta da 
CONTRATADA, salvo se houver vantajosidade para o CONTRATANTE. 
16.2. A CONTRATADA ficará obrigada a prestar os serviços, objeto deste Contrato, não se 
admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DEZESSETE – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO AO 
EDITAL E À PROPOSTA 
17.1. O presente Contrato fundamenta-se: 

17.1.1. Nas Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02 e posteriores alterações; 
17.1.2. Nos preceitos de direito público; 
17.1.3. Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas 
disposições do Direito Privado. 

17.2. O presente Contrato vincula-se aos termos: 
17.2.1. Do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2023 – SRP; 
17.2.2. Da proposta vencedora da CONTRATADA. 

CLÁUSULA DEZOITO – DA EFICÁCIA E DA PUBLICAÇÃO 
18.1. O presente instrumento será publicado, em resumo, no site oficial do município de 
MAIQUINIQUE, ESTADO DA BAHIA, que é condição indispensável para sua eficácia, 
consoante dispõe o artigo 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DEZENOVE – DO FORO 
19.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de 
MAIQUINIQUE/BA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
19.2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 04 
(quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, 
são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.
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MAIQUINIQUE - BA, xxxx  de xxxxxx de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE, BA
VALÉRIA FERREIRA SILVEIRA MOREIRA

CONTRATANTE

CONTRATADA
Nome: 
_______________________________
CPF:

Nome: 
_______________________________
CPF:
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101/2023
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2023 – SRP

ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

Ilmo. Sr. Pregoeiro 
Maiquinique – BA

Declaramos que conhecemos e aceitamos, integralmente e sem qualquer restrição, as 
regras e condições estabelecidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2023 –
SRP e seus Anexos, bem como as normas e regulamentos que regem o certame, e 
especificamente que:

I. Declaramos que possuímos todos os documentos de habilitação e 
preenchemos as condições para participação no presente Pregão;

II. Declaramos, sob as penas da lei, que cumprimos os requisitos legais para 
qualificação como Microempresa OU Empresa de Pequeno Porte, e atestamos 
a aptidão para usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts, 42 a 49 
da Lei Complementar nº 123/06, não possuindo nenhum dos impedimentos 
previstos no § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06. 

III. Não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não empregamos menores de dezesseis anos, conforme disposto no 
inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 
nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, ressalvando-se a condição de menor 
aprendiz, cuja contratação é permitida nos termos da legislação;

IV. Recebemos todas as informações e os esclarecimentos considerados 
necessários para a elaboração dos Documentos de Habilitação e da Proposta 
apresentada, pelos quais assumimos total responsabilidade, no devido tempo e 
de forma satisfatória.

  

Cidade, xxxx de xxxxxxxxx de 2023. 
Assinatura e identificação
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101/2023
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2023 – SRP

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação da Licitação) (Identificação completa do representante da licitante), como 
representante devidamente constituído de (Identificação completa da licitante) doravante 
denominado (Licitante), para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com 
identificação do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 
Brasileiro, que: 
(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de 
maneira independente (pelo 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 da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa; 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da 
licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou 
de fato da (identificação da 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 da (identificação da licitação) quanto a participar ou 
não da referida licitação; 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) 
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da 
adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e (f) que está 
plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 

________________ -___, 
Local/Data: _____de _________________de 2023.

____________________________________________________
(nome e assinatura do representante legal da licitante)
R.G.: - CPF: - Cargo:
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0029/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0017/2023 – SRP

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA AS 
CONDIÇÕES DO EDITAL

A Empresa_____________________________, inscrita no CNPJ/MF nº. 
__________________, com sede à _______________________________, representada 
pelo Sr. ____________________________, portador do RG nº ______________ e inscrito 
no CPF/MF nº ___________________, em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima 
identificado, declaramos o pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em 
causa e plena concordância com as condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 

Local e data, _____de __________________ de 2023.

_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL

CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

E ASSINATURA
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ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

A Empresa _____________________________, inscrita no CNPJ/MF nº. 
__________________, com sede à _______________________________, representada 
pelo Sr. ____________________________, portador do RG nº ______________ e inscrito 
no CPF/MF nº ___________________, declara, sob as penas previstas em lei, que em suas 
instalações, não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 
anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 anos.

Local e data, _____de __________________ de 2023.

_______________________________________________
(NOME DA ASSINATURA DO RESPONSÁVEL)
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ANEXO IX

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS 
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos para os fins 
da parte final do inciso VII do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520/02, termos conhecimento de 
todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da 
licitação, e para os efeitos do Inciso VII do Art. 4º da Lei 10.520/02, o pleno conhecimento e 
atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas 
a teor do art. 7º do mesmo diploma.

Local e data, _____de __________________ de 2023.

_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL

CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

E ASSINATURA
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ANEXO X

TERMO DE REFERENCIA
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO:
1.1. Contratação de empresa para fornecimento de material penso e fraldas 
descartáveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde
Municipal de Maiquinique, Bahia.

2. JUSTIFICATIVA:
2.1. O presente Termo de Referência tem como base a contratação de empresa para 
fornecimento de material penso e fraldas descartáveis para abastecimento de todo o 
sistema de saúde básica e hospitalar que servem à Prefeitura Municipal de 
Maiquinique, Bahia. Justifica-se a contratação em virtude de a administração ter que 
manter o funcionamento de órgão que de forma autônoma utiliza material penso e 
fraldas descartáveis. Entendendo ser de extrema necessidade, a LICITAÇÃO deste 
tipo de aquisição de bens pois, é princípio da administração a eficiência e, para tanto, 
deve se revelar pelo bom planejamento, vez que o poder público não pode contratar de 
última hora sem que seja observados todos os preceitos legais que regem a 
administração pública e, sobretudo a lei de licitações. Valem pontuar que, sendo 
licitados tais produtos, sempre que surgir a demanda, a contratação poderá ser feita de 
forma imediata, eis que tão logo seja formalizado o contrato estimativo, bastando 
apenas ser emitida uma ordem de execução. 
Tendo sido comprovado o nexo de pertinências entre a demanda reclamatória da 
providência da administração e, aquela em ser implementada com o propósito de 
manter ativa as políticas executadas pelas secretarias demandantes, faz-se necessário 
a aquisição na Modalidade Pregão Eletrônico, pelo sistema de Registro de Preços, 
que possibilita que a aquisição seja feita de forma parcelada.
O procedimento licitatório tem por mola propulsora, portanto, a necessidade de 
contratação de bens ou serviços para alimentar a máquina pública no exercício de suas 
atividades instrumentais ou finalísticas. Sem a presença de pessoas e insumos, que 
são instrumentos da consecução dos fins estatais, não há desempenho da atividade 
administrativa eficiente. O artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal determina que 
as obras, serviços, compras e alienações da Administração Pública serão precedidas 
de LICITAÇÃO pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, 
ressalvados os casos especificados na legislação."

2.2. Os quantitativos dos materiais a serem adquiridos foram levantados com base nos 
Relatórios de Necessidade de Material fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde.

3. ESTIMATIVA DE PREÇOS:
3.1. No que diz respeito à estimativa de preços, foi obtida cotação junto ao comércio 
especializado conforme média abaixo.

LOTE 1:
ITEM DESCRIÇÃO QTD UNI VL.MÉDIO VL.TOTAL

1
Agulha, hipodérmica, 13 x 0,30mm, (30g 1/2") - caixa 
com 100 600 CAIXA R$ 11,20 R$ 6.721,50

2
Agulha, hipodérmica, 13 x 0,45mm, (26 g 1/2") - caixa 
com 100 120 CAIXA R$ 16,06 R$ 1.926,90
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3 Agulha, hipodérmica, 20 x 0,55mm, - caixa com 100 120 CAIXA R$ 16,03 R$ 1.923,90

4
Agulha, hipodérmica, 25 x 0,7mm, (22 g 1") caixa com 
100 200 CAIXA R$ 16,06 R$ 3.211,50

5
Agulha, hipodérmica, 25 x 0,8mm, (21g 1") caixa com 
100 300 CAIXA R$ 16,06 R$ 4.817,25

6
Agulha, hipodérmica, 30 x 0,7mm, (22 g 1 1/4") caixa 
com 100 300 CAIXA R$ 16,06 R$ 4.817,25

7
Agulha, hipodérmica, 30 x 0,8 mm (21 g 1 1/4") caixa 
com 100 600 CAIXA R$ 16,06 R$ 9.634,50

8
Agulha, hipodérmica, 40 x 1,2mm, (18 g 1 1/2) caixa 
com 100 600 CAIXA R$ 17,03 R$ 10.219,50

9
Cateter, intravenoso n° 18 caixa com 100 com 
dispositivo de segurança 100 CAIXA R$ 149,66 R$ 14.966,00

10
Cateter, intravenoso n° 20 caixa com 100 com 
dispositivo de segurança 100 CAIXA R$ 149,66 R$ 14.966,00

11
Cateter, intravenoso n° 22 caixa com 100 com 
dispositivo de segurança 100 CAIXA R$ 149,66 R$ 14.966,00

12 Cateter, intravenoso (gelco), n° 14 caixa com 100 15 CAIXA R$ 150,20 R$ 2.253,00

13 Cateter, intravenoso (gelco), n° 16   caixa com 100 15 CAIXA R$ 150,20 R$ 2.253,00

14 Cateter, intravenoso (gelco), n° 18    caixa com 100 40 CAIXA R$ 150,20 R$ 6.008,00

15 Cateter, intravenoso (gelco), n° 20 caixa com 100 80 CAIXA R$ 150,20 R$ 12.016,00

16 Cateter, intravenoso (gelco), n° 22 caixa com 100 80 CAIXA R$ 150,20 R$ 12.016,00

17 Cateter, intravenoso (gelco), n° 24 caixa com 100 80 CAIXA R$ 164,95 R$ 13.196,00

18
Cateter, intravenoso n° 24 caixa com 100 com 
dispositivo de segurança 100 CAIXA R$ 153,68 R$ 15.367,50

19

Fio de Sutura nylon n° 0, estéril, cor preta, com 1 
agulha de 3,0 cm de comprimento e 3/8 círculo, 
triangular, 45 cm, caixa com 24 und.

20 CAIXA
R$ 72,28 R$ 1.445,55

20

Fio de Sutura nylon n° 2-0, estéril, cor preta, com 1 
agulha de 3,0 cm de comprimento e 3/8 círculo, 
triangular, 45 cm

20 CAIXA
R$ 72,28 R$ 1.445,55

21

Fio de Sutura nylon n° 3-0, estéril, cor preta, com 1 
agulha de 3,0 cm de comprimento e 3/8 círculo, 
triangular, 45 cm cx c/ 24

20 CAIXA
R$ 22,90 R$ 458,05

22

Fio de Sutura nylon n° 4-0, estéril, cor preta, com 1 
agulha de 3,0 cm de comprimento e 3/8 círculo, 
triangular, 45 cm cx c/ 24

20 CAIXA
R$ 72,28 R$ 1.445,55

23

Fio de Sutura nylon n° 5-0, estéril, cor preta, com 1 
agulha de 3,0 cm de comprimento e 3/8círculo, 
triangular, cx c/ 24

20 CAIXA
R$ 72,28 R$ 1.445,55

24

Fio para sutura poliglactina, absorvível sintético, nº3, 
agulha 35mm x 75cm. Embalagem: envelope 
individual, aluminizado e/ou filme termoplástico, 
abertura em pétalas. Na embalagem devem conter 
data de fabricação, tipo de esterilização, procedência, 
validade e número de registro.

5 CAIXA

R$ 572,28 R$ 2.861,40

25

Fio Sutura Catgut Cromado n.º 1-0, 75 cm com 1 
agulha 1/2 círculo, cilíndrica com 4,0 cm. Caixa com 
24 unidades

20 CAIXA
R$ 174,04 R$ 3.480,80

26

Fio Sutura Catgut Simples n.º 2-0, 75 cm com 1 
agulha 1/2 círculo, cilíndrica com 4,0 cm. Caixa com 
24 unidades

20 CAIXA
R$ 174,04 R$ 3.480,80

27
Lâmina de bisturi n° 10. Embalada individualmente. 
Caixa com 100 10 CAIXA R$ 59,38 R$ 593,80

28
Lâmina de bisturi n° 11. Embalada individualmente. 
Caixa com 100 15 CAIXA R$ 59,38 R$ 890,70

29
Lâmina de bisturi n° 15. Embalada individualmente. 
Caixa com 100 15 CAIXA R$ 59,38 R$ 890,70

30
Lâmina de bisturi n° 22. Embalada individualmente. 
Caixa com 100 25 CAIXA R$ 59,38 R$ 1.484,50

31 Lâmina de bisturi n° 24. Embalada individualmente. 25 CAIXA R$ 59,38 R$ 1.484,50
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Caixa com 100

32

Lanceta, aço inoxidável, ponta afiada, trifacetada, 
descartável, estéril, embalagem individual, com 
sistema retrátil. Caixa com 100 unidades

100 CAIXA
R$ 29,36 R$ 2.936,00

33
Scalpe, intravenoso com borboleta e agulha, estéril, 
descartável, n. 19.  Caixa com 100 unidades 80 CAIXA R$ 45,95 R$ 3.675,60

34
Scalpe, intravenoso com borboleta e agulha, estéril, 
descartável, n. 21.  Caixa com 100 unidades 80 CAIXA R$ 45,95 R$ 3.675,60

35
Scalpe, intravenoso com borboleta e agulha, estéril, 
descartável, n. 23. Caixa com 100 unidades 80 CAIXA R$ 45,95 R$ 3.675,60

36
Scalpe, intravenoso com borboleta e agulha, estéril, 
descartável, n. 25. Caixa com 100 unidades 80 CAIXA R$ 50,95 R$ 4.075,60
TOTAL LOTE 1: R$ 190.725,65
LOTE 2:

1 Algodão 100%. Rolo 500g 200 ROLO R$ 27,74 R$ 5.547,50

2

Atadura de crepom, tipo 100% algodão, com 
dimensões de 10cm de largura x 1,80m de 
comprimento. Pacote com 12 unidades

600 PACOTE
R$ 13,45 R$ 8.071,50

3

Atadura de crepom, tipo 100% algodão, com 
dimensões de 15cm de largura x 1,80m de 
comprimento. Pacote com 12 unidades

600 PACOTE
R$ 17,87 R$ 10.719,00

4

Atadura de crepom, tipo 100% algodão, com 
dimensões de 20cm de largura x 1,80m de 
comprimento. Pacote com 12 unidades

600 PACOTE
R$ 22,08 R$ 13.249,50

5

Atadura de crepom, tipo 100% algodão, com 
dimensões de 25cm de largura x 1,80m de 
comprimento. Pacote com 12 unidades

800 PACOTE
R$ 17,81 R$ 14.246,00

6

Atadura de crepom, tipo 100% algodão, com 
dimensões de 30cm de largura x 1,80m de 
comprimento. Pacote com 12 unidades

800 PACOTE
R$ 21,64 R$ 17.314,00

7 Atadura gessada rolo 10cm x 3m 20 ROLO R$ 67,01 R$ 1.340,10

8 Atadura gessada rolo 15cm x 3m 20 ROLO R$ 101,95 R$ 2.039,00

9 Atadura gessada rolo 6cm x 2m 20 ROLO R$ 44,94 R$ 898,80

10
Avental. Material descartável com manga curta Gr 20. 
Pacote com 10 unidades 1.500 PACOTE R$ 28,26 R$ 42.393,75

11
Avental. Material descartável com manga longa Gr 20. 
Pacote com 10 unidades 1.000 PACOTE R$ 29,93 R$ 29.927,50

12
Avental. Material descartável com manga longa Gr 40. 
Pacote com 10 unidades 1.000 PACOTE R$ 64,00 R$ 63.997,50

13

Compressa cirúrgica tipo campo operatório 
45cmx50cm pct c/ 50 unid. Confeccionada em tecido 
absorvente, 100% algodão, com 4 camadas 
sobrepostas, com fio radiopaco, bordas devidamente 
acabadas, com cantos arredondados, provida de alça 
de apoio (cadarço).

200

PACOTE R$ 87,24 R$ 17.447,00

14

Compressa, de gaze hidrófila, 7,5 x 7,5 cm, 
descartável, não estéril, 100 % algodão em tecido tipo 
tela, com 8 camadas, 13 fios por cm2, inodora, 
insípida, isenta de impurezas, amido, gordura, corante 
e com acabamento lateral para evitar desfiamento. 
pacote com 500 unidades. Na embalagem devem 
conter data de fabricação, tipo de esterilização, 
procedência, validade e número de registro. 

1.800

PACOTE R$ 28,25 R$ 50.854,50

15
Esparadrapo, embalagem impermeável, na cor 
branca, dimensões 10 cm x 4,5 m. 1.200 UNIDADE R$ 14,87 R$ 17.847,00

16 Fita adesiva (crepe) hospitalar 19mm x 50m 300 UNIDADE R$ 7,87 R$ 2.361,00

17

Fita autoclave 19x30 fita utilizada como indicador de 
processo de esterilização a vapor em autoclaves. Boa 
aderência

250
UNIDADE R$ 8,28 R$ 2.068,75

18
Fita cirúrgica microporosa hipoalérgica - branca fita de 
tecido à base de fibras de viscose com adesivo acrílico 200 UNIDADE R$ 14,46 R$ 2.891,50
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de ótima aderência e extra flexível. 10m x 10cm

19

Luva cirurgica, latex natural, 7, estéril, comprimento 
mínimo de 28cm, conforme norma abnt c/ abertura 
asséptica

1.500 PARES
R$ 2,88 R$ 4.316,25

20

Luva cirurgica, latex natural, 7,50, estéril, comprimento 
mínimo de 28 cm, conforme norma abnt c/ abertura 
asséptica

1.500 PARES
R$ 2,88 R$ 4.316,25

21

Luva cirurgica, latex natural, 8, estéril, comprimento 
mínimo de 28cm, conforme norma abnt c/ abertura 
asséptica

1.500 PARES
R$ 2,88 R$ 4.316,25

22

Luva cirurgica, latex natural, 8.5, estéril, comprimento 
mínimo de 28 cm, conforme norma abnt c/ abertura 
asséptica

1.500 PARES
R$ 2,88 R$ 4.316,25

23
Luva procedimento G (grande), latex, resistente, com 
pó bioabsorvível, caixa com 100 500 CAIXA R$ 26,18 R$ 13.088,75

24
Luva procedimento G (grande), latex, resistente, sem 
pó caixa com 100 2.000 CAIXA R$ 19,55 R$ 39.100,00

25
Luva procedimento M (média), latex, resistente, com 
pó bioabsorvível, caixa com 100 und 1.500 CAIXA R$ 26,18 R$ 39.266,25

26
Luva procedimento M (média), latex, resistente, sem 
pó caixa com 100 und 2.000 CAIXA R$ 19,55 R$ 39.100,00

27
Luva procedimento Nutrilica (pequena), resistente,
caixa com 100 2.000 CAIXA R$ 21,22 R$ 42.435,00

28
Luva procedimento Nutrilica G (grande), resistente,
caixa com 100 2.000 CAIXA R$ 21,22 R$ 42.435,00

29
Luva procedimento Nutrilica M (média), resistente,
caixa com 100 2.000 CAIXA R$ 21,22 R$ 42.435,00

30
Luva procedimento P (pequena), latex, resistente, com 
pó bioabsorvível, caixa com 100 und 1.500 CAIXA R$ 26,20 R$ 39.303,75

31
Luva procedimento P (pequena), latex, resistente, sem 
pó caixa com 100 und 2.000 CAIXA R$ 19,55 R$ 39.100,00

32
Luva procedimento XP (pequena), latex, resistente, 
com pó bioabsorvível, caixa com 100 und 1.000 CAIXA R$ 26,18 R$ 26.177,50

33
Luva procedimento XP (pequena), latex, resistente, 
sem pó caixa com 100 und 2.000 CAIXA R$ 19,55 R$ 39.100,00

34 Máscara de proteção ppf-2/ n95, embalagem individual 3.000 UNIDADE R$ 9,14 R$ 27.427,50

35
Máscara tripa, descartável, cor branca, com elástico -
cx com 50 2.000 CAIXA R$ 12,22 R$ 24.435,00

36 Papel lençol. Tamanho 70cmx50m. Rolo 200 UNIDADE R$ 18,57 R$ 3.714,50

37 Propé descartável. Pacote com 100 und 1.000 PACOTE R$ 14,97 R$ 14.967,50

38 Protetor Facial tipo face Shield 800 UNIDADE R$ 12,47 R$ 9.974,00

39 Touca Descartável c/ Elástico 1.000 PACOTE R$ 13,72 R$ 13.717,50
TOTAL LOTE 2: R$ 816.256,15

LOTE 3:
1 Ácido peracético 0,2% 1 litros 400 Frasco R$ 22,12 R$ 8.849,33

2 Ácido peracético 0,2% galão 5 litros 100 Galão R$ 86,29 R$ 8.628,67

3 Água oxigenada 100 ML 120 Frasco R$ 2,41 R$ 288,80

4 Álcool 70% (liquido) 1 litro 1.500 Frasco R$ 9,97 R$ 14.960,00

5 Álcool absoluto 99,5º - 1 litro 150 Frasco R$ 19,92 R$ 2.987,50

6 Álcool em gel antisséptico. Frasco 500ml 1.200 Frasco R$ 9,97 R$ 11.968,00

7 Álcool em gel antisséptico. Galão 5000ml 400 Galão R$ 88,53 R$ 35.412,00

8 Álcool iodado 0,1% 1 litro 400 Frasco R$ 24,33 R$ 9.732,00

9 Clorexidina Degermante 4%  1 litro 600 Frasco R$ 15,49 R$ 9.296,00

10 Detergente enzimático frasco 1 litro 80 Frasco R$ 36,52 R$ 2.921,60

11 Éter  - frasco 1 litro 60 Frasco R$ 58,43 R$ 3.505,60
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12 Formol 37% a 40% -  1 litro 10 Frasco R$ 29,44 R$ 294,40

13 Hipoclorito de sódio 2,0 a 2,5 % solução 5 litros 500 Frasco R$ 31,00 R$ 15.498,33

14
Iodopovidona (pvpi) solução hidroalcóolica(tintura) 1 
lts 1.000 Frasco R$ 19,92 R$ 19.916,67

15
Iodopovidona (pvpi), a 10% (teor de iodo 1%), 
solução aquosa 80 Frasco R$ 48,66 R$ 3.893,07

16
Iodopovidona (pvpi), a 10% (teor de iodo 1%), 
solução degermante 80 Frasco R$ 48,66 R$ 3.893,07

17 Sabonete Líquido 1lts 500 Litro R$ 54,22 R$ 27.110,00
TOTAL LOTE 3: R$ 179.155,03
LOTE 4:

1 Canula, endotraqueal, com cuff n. 3,5, descartável, 50 UNIDADE R$ 8,29 R$ 414,33

2 Canula, endotraqueal, com cuff n. 4,0, descartável 50 UNIDADE R$ 8,29 R$ 414,33

3 Canula, endotraqueal, com cuff n. 4,5, descartável 50 UNIDADE R$ 8,29 R$ 414,33

4 Canula, endotraqueal, com cuff n. 6,5, descartável, 50 UNIDADE R$ 8,29 R$ 414,33

5 Canula, endotraqueal, com cuff n. 7,0, descartável, 50 UNIDADE R$ 8,29 R$ 414,33

6 Canula, endotraqueal, com cuff n. 8,5, descartável, 50 UNIDADE R$ 8,29 R$ 414,33

7 Canula, endotraqueal, com cuff, n. 3,0, descartável 50 UNIDADE R$ 8,29 R$ 414,33

8 Canula, endotraqueal, com cuff. N. 5,0, descartável 50 UNIDADE R$ 8,29 R$ 414,33

9 Canula, endotraqueal, com cuff. N. 5,5, descartável 50 UNIDADE R$ 8,29 R$ 414,33

10 Canula, endotraqueal, com cuff. N. 6,0, descartável, 50 UNIDADE R$ 8,29 R$ 414,33

11 Canula, endotraqueal, com cuff. N. 7,5, descartável, 50 UNIDADE R$ 8,29 R$ 414,33

12 Canula, endotraqueal, com cuff. N. 8,0, descartável, 50 UNIDADE R$ 8,29 R$ 414,33

13 Canula, endotraqueal, com cuff. N. 9,0, descartável, 50 UNIDADE R$ 8,29 R$ 414,33

14 Canula, endotraqueal, com cuff. N. 9,5, descartável, 50 UNIDADE R$ 8,29 R$ 414,33

15
Cateter, nasal, para oxigênio, tipo óculos, 
descartável, infantil. 300 UNIDADE R$ 4,62 R$ 1.385,00

16
Cateter, nasal, para oxigênio, tipo óculos, 
descartável, uso adulto. 1.000 UNIDADE R$ 2,19 R$ 2.193,33

17

Equipo macrogotas, de infusão, pvc cristal, mín. 120 
cm, câmara flexível c/filtro ar, regulador de fluxo, luer 
c/ tampa, estéril, descartável.

5.000 UNIDADE
R$ 2,18 R$ 10.900,00

18 Equipo microgotas 500 UNIDADE
S R$ 2,92 R$ 1.458,33

19 Equipo microgotas c/ bureta 150ml 3.000 UNIDADE
S R$ 4,42 R$ 13.250,00

20 Equipo multivias com clamp 1.000 UNIDADE
S R$ 1,67 R$ 1.670,00

21

Sonda de aspiração traqueal n° 04,descartável, 
estéril, atóxica, em pvc, maleável, estéril, 
transparente.

400 UNIDADE
R$ 1,47 R$ 589,33

22

Sonda de aspiração traqueal n° 06, descartável, 
estéril, atóxica, em pvc, maleável, estéril, 
transparente.

500 UNIDADE
R$ 1,47 R$ 736,67

23

Sonda de aspiração traqueal n° 08, descartável, 
estéril, atóxica, em pvc, maleável, estéril, 
transparente.

500 UNIDADE
R$ 1,53 R$ 763,33

24

Sonda de aspiração traqueal n° 10, descartável, 
estéril, atóxica, em pvc, maleável, estéril, 
transparente.

500 UNIDADE
R$ 1,53 R$ 763,33

25

Sonda de aspiração traqueal n° 12, descartável, 
estéril, atóxica, em pvc, maleável, estéril, 
transparente.

500 UNIDADE
R$ 1,53 R$ 763,33

26
Sonda de aspiração traqueal n° 14, descartável, 
estéril, atóxica, em pvc, maleável, estéril, 500 UNIDADE R$ 1,53 R$ 763,33
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transparente.

27

Sonda de aspiração traqueal n° 16, descartável, 
estéril, atóxica, em pvc, maleável, estéril, 
transparente.

500 UNIDADE
R$ 1,71 R$ 853,33

28

Sonda de aspiração traqueal n° 18, descartável, 
estéril, atóxica, em pvc, maleável, estéril, 
transparente.

500 UNIDADE
R$ 1,71 R$ 853,33

29

Sonda de aspiração traqueal n° 20, descartável, 
estéril, atóxica, em pvc, maleável, estéril, 
transparente.

500 UNIDADE
R$ 1,71 R$ 853,33

30

Sonda de aspiração traqueal n° 22, descartável, 
estéril, atóxica, em pvc, maleável, estéril, 
transparente.

500 UNIDADE
R$ 1,71 R$ 853,33

31 Sonda gastrotomia c/balão silicone nº20 3 vias 200 UNIDADE R$ 43,14 R$ 8.628,67

32 Sonda gastrotomia c/balão silicone nº22 3 vias 200 UNIDADE R$ 43,14 R$ 8.628,67

33

Sonda nasogástrica, n. 16, longa, descartável, 
estéril, atóxica maleável, em pvc, branco 
transparente, atraumatica, siliconizada, com orifícios 
nas laterais e conector universal com tampa.

700 UNIDADE

R$ 2,17 R$ 1.516,67

34

Sonda nasogástrica, n° 04, longa, descartável, 
estéril, atóxica maleável, em pvc, branco 
transparente, atraumatica, siliconizada, com orifícios 
nas laterais e conector universal com tampa.

700 UNIDADE

R$ 1,91 R$ 1.334,67

35

Sonda nasogástrica, n° 06, longa, descartável, 
estéril, atóxica maleável, em pvc, branco 
transparente, atraumatica, siliconizada, com orifícios 
nas laterais e conector universal com tampa.

700 UNIDADE

R$ 1,91 R$ 1.334,67

36

Sonda nasogástrica, n° 08, longa, descartável, 
estéril, atóxica maleável, em pvc, branco 
transparente, atraumatica, siliconizada, com orifícios 
nas laterais e conector universal com tampa

700 UNIDADE

R$ 1,91 R$ 1.334,67

37

Sonda nasogástrica, n° 10, longa, descartável, 
estéril, atóxica maleável, em pvc, branco 
transparente, atraumatica, siliconizada, com orifícios 
nas laterais e conector universal com tampa.

700 UNIDADE

R$ 1,99 R$ 1.395,33

38

Sonda nasogástrica, n° 12, longa, descartável, 
estéril, atóxica maleável, em pvc, branco 
transparente, atraumatica, siliconizada, com orifícios 
nas laterais e conector universal com tampa.

700 UNIDADE

R$ 2,30 R$ 1.607,67

39

Sonda nasogástrica, n° 14, longa, descartável, 
estéril, atóxica maleável, em pvc, branco 
transparente, atraumatica, siliconizada, com orifícios 
nas laterais e conector universal com tampa

700 UNIDADE

R$ 2,30 R$ 1.607,67

40

Sonda nasogástrica, n° 18, longa, descartável, 
estéril, atóxica maleável, em pvc, branco 
transparente, atraumatica, siliconizada, com orifícios 
nas laterais e conector universal com tampa.

700 UNIDADE

R$ 2,93 R$ 2.051,00

41

Sonda nasogástrica, n° 20, longa, descartável, 
estéril, atóxica maleável, em pvc, branco 
transparente, atraumatica, siliconizada, com orifícios 
nas laterais e conector universal com tampa.

700 UNIDADE

R$ 2,93 R$ 2.051,00

42 Sonda uretral n° 08 800 UNIDADE R$ 0,92 R$ 736,00

43 Sonda uretral n° 10 1.000 UNIDADE R$ 0,97 R$ 966,67

44 Sonda uretral n° 12 1.000 UNIDADE R$ 0,98 R$ 983,33

45 Sonda uretral n° 14 1.000 UNIDADE R$ 1,00 R$ 996,67

46 Sonda uretral n° 16 1.000 UNIDADE R$ 1,00 R$ 996,67

47 Sonda uretral n° 18 1.000 UNIDADE R$ 1,00 R$ 996,67

48 Sonda, de folley, n° 08, 02 vias 100 UNIDADE R$ 7,08 R$ 707,67

49 Sonda, de folley, n° 10, 02 vias 100 UNIDADE R$ 7,08 R$ 707,67
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50 Sonda, de folley, n° 12, 02 vias 100 UNIDADE R$ 4,62 R$ 461,67

51 Sonda, de folley, n° 14, 02 vias 100 UNIDADE R$ 4,62 R$ 461,67

52 Sonda, de folley, n° 16, 02 vias 100 UNIDADE R$ 4,62 R$ 461,67

53 Sonda, de folley, n° 18, 02 vias 100 UNIDADE R$ 4,62 R$ 461,67

54 Sonda, de folley, n° 20, 02 vias 100 UNIDADE R$ 4,62 R$ 461,67

55 Sonda, de folley, n° 22, 02 vias 100 UNIDADE R$ 4,62 R$ 461,67

56 Sonda, nasogástrica, n° 04, curta 80 UNIDADE R$ 1,27 R$ 101,87

57 Sonda, nasogástrica, n° 06, curta 80 UNIDADE R$ 1,27 R$ 101,87

58 Sonda, nasogástrica, n° 08, curta 80 UNIDADE R$ 1,31 R$ 105,07

59 Sonda, nasogástrica, n° 10, curta 80 UNIDADE R$ 1,31 R$ 105,07

60 Sonda, nasogástrica, n° 12, curta 80 UNIDADE R$ 1,41 R$ 112,80

61 Sonda, nasogástrica, n° 14, curta 80 UNIDADE R$ 1,41 R$ 112,80

62 Sonda, nasogástrica, n° 16, curta 80 UNIDADE R$ 1,47 R$ 117,87

63 Sonda, nasogástrica, n° 18, curta 80 UNIDADE R$ 1,47 R$ 117,87

64 Sonda, nasogástrica, n° 20, curta 80 UNIDADE R$ 1,62 R$ 129,33

65 Sonda, nasogástrica, n° 22, curta 80 UNIDADE R$ 1,62 R$ 129,33

66 Sunda para nutrição enteral nº 12 1.000 UNIDADE R$ 9,97 R$ 9.973,33
TOTAL LOTE 4: R$ 96.909,20
LOTE 5

1 Coletor (frasco estéril para urina) 80ml 3.000 UNIDADE R$ 0,75 R$ 2.260,00

2
Coletor de fezes transparente de 80 ml com pá e 
tampa de rosca 1.000 UNIDADE R$ 0,75 R$ 753,33

3 Coletor, de urina, infantil, feminino, tipo saco. 200 UNIDADE R$ 0,68 R$ 136,00

4 Coletor, de urina, infantil, masculino, tipo saco 200 UNIDADE R$ 0,68 R$ 136,00

5

Escova endocervical, com cabo plástico, cerda 
microcerdas em nylon, ponta da escova cônica, 
comprimento cabo c/ 17 a 18cm e cerdas c/ 
aproximadamente 2 cm. Descartável, atóxica, estéril, 
embalagem individual

2.000 UNIDADE

R$ 37,62 R$ 75.233,33

6

Espátula de ayre de madeira, resistentes, pontas 
arredondadas descartáveis utilizadas para coleta de 
exames ginecológicos, medindo 18 cm de 
comprimento, embalagem em pacote contendo 100 
unidades

200 PACOTE

R$ 15,56 R$ 3.112,00

7 Especulo Vaginal Colinn tamanho G 200 UNIDADE R$ 22,13 R$ 4.425,33

8 Especulo Vaginal Colinn tamanho M 200 UNIDADE R$ 22,13 R$ 4.425,33

9 Especulo Vaginal Colinn tamanho P 200 UNIDADE R$ 22,13 R$ 4.425,33

10 Espéculo vaginal g 1.000 UNIDADE R$ 2,99 R$ 2.993,33

11 Espéculo vaginal m 1.000 UNIDADE R$ 2,33 R$ 2.333,33

12 Espéculo vaginal p 1.000 UNIDADE R$ 2,17 R$ 2.170,00

13 Glicosímetro kit completo  On Call Plus 400 CAIXA R$ 18,80 R$ 7.521,33

14 Glicosímetro Kit completo Accu Chek Active 400 CAIXA R$ 27,66 R$ 11.064,00

15 Lamina com extremidade fosca (caixa com 50). 100 CAIXA R$ 11,32 R$ 1.131,67

16

Monitor de glicemia capilar, aprovado pela anvisa, o 
qual disponibilize software gratuito para extração de 
dados das verificações de glicemia dos pacientes, 
(deve ser compatível com a fita deste edital)

50 UNIDADE

R$ 48,68 R$ 2.433,83

17 Tira de Glicemia On Call Plus Cx com 50 unidades 1.500 CAIXA R$ 40,94 R$ 61.405,00
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TOTAL LOTE 5: R$ 185.959,17
LOTE 6:

1

Fralda adulto descartável   G (grande), com barreiras 
antivazamento, formato anatômico   barreiras 
protetoras de fibras polipropileno, fios de elastano, 
adesivo termoplástico e fitas adesivas ajustáveis 
para fixação

1.000 UNIDADE

R$ 3,25 R$ 3.250,00

2

Fralda adulto descartável M (médio), com barreiras 
antivazamento, formato anatômico   barreiras 
protetoras de fibras polipropileno, fios de elastano, 
adesivo termoplástico e fitas adesivas ajustáveis 
para fixação

100 UNIDADE

R$ 3,25 R$ 325,00

3

Fralda descartável infantil G, com barreiras 
antivazamento, formato anatômico barreiras 
protetoras de fibras polipropileno, fios de elastano, 
adesivo termoplástico e fitas adesivas ajustáveis 
para fixação

800 UNIDADE

R$ 3,13 R$ 2.506,67

4

Fralda descartável infantil M, com barreiras 
antivazamento, formato anatômico barreiras 
protetoras de fibras polipropileno, fios de elastano, 
adesivo termoplástico e fitas adesivas ajustáveis 
para fixação

800 UNIDADE

R$ 3,13 R$ 2.506,67

5

Fralda descartável infantil P, com barreiras 
antivazamento, formato anatômico barreiras 
protetoras de fibras polipropileno, fios de elastano, 
adesivo termoplástico e fitas adesivas ajustáveis 
para fixação

800 UNIDADE

R$ 3,13 R$ 2.506,67

6

Fralda infantil descartável XG, com barreiras 
antivazamento, formato anatômico barreiras 
protetoras de fibras polipropileno, fios de elastano, 
adesivo termoplástico e fitas adesivas ajustáveis 
para fixação

800 UNIDADE

R$ 3,13 R$ 2.506,67
TOTAL LOTE 6: R$ 13.601,67
LOTE 7:

1

Aparelho pressão arterial, aneroide, portátil, corpo 
em duralumínio, 0 a 300 mmhg, braçadeira em 
nylon, fecho em velcro, adulto, bolsa para 
acondicionamento, braçadeira, manguito, pera, 
válvula com rosca

30 UNIDADE

R$ 121,69 R$ 3.650,60

2 Cuba rim 26x12 cm 5 UNIDADE R$ 71,19 R$ 355,95

3 Estetoscópio Cardiológico duplo 50 UNIDADE R$ 36,52 R$ 1.825,83

4 Estetoscópio duplo adulto 30 UNIDADE R$ 21,91 R$ 657,20

5
Otoscópio, clínico, portátil, pilha, com lâmpada de 
fibra ótica e lente de aumento 2 UNIDADE R$ 353,92 R$ 707,83

6
Oxímetro, dedo, 0 a 100%, cerca de 20 a 250 bpm, 
cerca 24 h 10 UNIDADE R$ 121,71 R$ 1.217,07

7 Pinça mosquito curva 12 cm 5 UNIDADE R$ 41,38 R$ 206,88

8 Pinça adson reta 18cm 5 UNIDADE R$ 62,06 R$ 310,32

9 Pinça anatômica dissecção c/ serrilha 5 UNIDADE R$ 17,14 R$ 85,72

10 Pinça anatômica dissecção s/ serrilha 5 UNIDADE R$ 17,51 R$ 87,55

11 Pinça coração reta 16cm 5 UNIDADE R$ 92,79 R$ 463,93

12 Pinça dente de rato 14cm 5 UNIDADE R$ 17,51 R$ 87,55

13 Pinça dente de rato 16cm 5 UNIDADE R$ 23,20 R$ 115,98

14 Pinça Foester curva 24cm 50 UNIDADE R$ 33,19 R$ 1.659,67

15 Pinça Foester reta 24cm 50 UNIDADE R$ 33,19 R$ 1.659,67

16 Pinça Guyon curva 24 cm 50 UNIDADE R$ 44,26 R$ 2.213,00
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17 Pinça kelly curva 14 cm 8 UNIDADE R$ 42,84 R$ 342,72

18 Pinça kelly curva 16 cm 8 UNIDADE R$ 49,24 R$ 393,95

19 Pinça kelly reta 14 cm 8 UNIDADE R$ 42,84 R$ 342,72

20 Pinça kelly reta 16 cm 8 UNIDADE R$ 49,24 R$ 393,95

21 Pinça Magill adulto 24cm 50 UNIDADE R$ 38,73 R$ 1.936,33

22 Pinça pean 14 cm 5 UNIDADE R$ 42,84 R$ 214,20

23 Porta agulha mayo-hegar 14 cm 8 UNIDADE R$ 54,26 R$ 434,08

24 Porta agulha mayo-hegar 18 cm 8 UNIDADE R$ 64,24 R$ 513,89

25 Tesoura iris com 12 cm 5 UNIDADE R$ 32,13 R$ 160,67

26 Tesoura mayo stille reta 15 cm 10 UNIDADE R$ 35,69 R$ 356,87

27 Tesoura mayo stille reta 17 cm 5 UNIDADE R$ 39,96 R$ 199,80

28 Tesoura ponta romba. 15 cm 8 UNIDADE R$ 37,12 R$ 296,99
TOTAL LOTE 7: R$ 20.890,91
LOTE 8:

1

Seringa, polipropileno transparente, 1 ml, com 
graduação, para medição e administração de 
insulina. Com agulha acoplada de 8mm x 0,3mm

10.000 UNIDADE
R$ 0,68 R$ 6.800,00

2

Seringa, polipropileno transparente, 10 ml, bico 
central simples ou luer lock, êmbolo c/rolha 
borracha, impressão legível e permanente, 
graduação máxima 0,2 em 0,2 ml, 

15.000 UNIDADE

R$ 0,59 R$ 8.850,00

3
Seringa, polipropileno transparente, 10 ml, com 
agulha, com dispositivo de segurança 15.000 UNIDADE R$ 0,66 R$ 9.900,00

4
Seringa, polipropileno transparente, 20 ml, bico 
central simples ou luer lock 15.000 UNIDADE R$ 0,93 R$ 13.950,00

5
Seringa, polipropileno transparente, 20 ml, com 
agulha, com dispositivo de segurança 15.000 UNIDADE R$ 0,87 R$ 13.050,00

6
Seringa, polipropileno transparente, 3 ml, bico 
central simples ou luer lock 15.000 UNIDADE R$ 0,26 R$ 3.900,00

7
Seringa, polipropileno transparente, 3 ml, com 
agulha com dispositivo de segurança 15.000 UNIDADE R$ 0,43 R$ 6.450,00

8
Seringa, polipropileno transparente, 5 ml, bico 
central simples ou luer lock 15.000 UNIDADE R$ 0,28 R$ 4.200,00

9
Seringa, polipropileno transparente, 5 ml, com 
agulha, com dispositivo de segurança 15.000 UNIDADE R$ 0,47 R$ 7.050,00

10
Seringa, polipropileno transparente, 60 ml, bico 
central simples ou luer lock 500 UNIDADE R$ 3,64 R$ 1.821,67
TOTAL 8: R$ 75.971,67
LOTE 9:

1 Abaixador de língua. Pacote com 100 200 PACOT. R$ 8,07 R$ 1.613,33

2 Água deionizada. Galão 5litros 60 GALÃO R$ 46,10 R$ 2.766,20

3 Almotolia ambar 250ml 50 UNIDADE R$ 5,99 R$ 299,67

4 Almotolia âmbar 500ml 50 UNIDADE R$ 7,38 R$ 368,83

5 Almotolia clara 125ml 50 UNIDADE R$ 4,15 R$ 207,67

6 Almotolia clara 250ml 50 UNIDADE R$ 5,99 R$ 299,67

7 Almotolia clara 500ml 50 UNIDADE R$ 7,38 R$ 368,83

8

Bolsa de colostomia/ileostomia, sistema de duas 
peças, estéril, de uso único, descartável, atóxica, 
hipoalérgica, antiodor, com clip de fechamento, com 
placa convexa de barreira protetora de pele

100 UNIDADE

R$ 8,07 R$ 806,67

9

Bolsa, coletora sistema fechado, descartável, para 
armazenagem e descarte de grandes volumes de 
secreção (até 2 litros).

500 UNIDADE
R$ 8,07 R$ 4.033,33
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10 Borracha de extenção para oxigênio (O2) 50 UNIDADE R$ 37,74 R$ 1.886,83

11 Caixa coletora de perfuro cortante 13 litros 500 UNIDADE R$ 10,38 R$ 5.188,33

12 Caixa coletora de perfuro cortante 20 litros 250 UNIDADE R$ 12,68 R$ 3.170,00

13 Caixa coletora de perfuro cortante 3 litros 500 UNIDADE R$ 6,91 R$ 3.456,67

14 Caneta eletrocirúrgica monopolar descartável. 6 UNIDADE R$ 522,82 R$ 3.136,92

15
Clamp, umbilical, descartável, plástico resistente, 
estéril, com abertura asséptica. 300 UNIDADE R$ 0,62 R$ 186,00

16 Colar Cervical tamanho G 15 UNIDADE R$ 17,79 R$ 266,90

17 Colar Cervical tamanho M 15 UNIDADE R$ 17,79 R$ 266,90

18 Colar Cervical tamanho P 10 UNIDADE R$ 17,79 R$ 177,93

19
Curativo hidrocoloide 20x20cm. Pacote com 1 
unidade. 10 UNIDADE R$ 41,49 R$ 414,90

20 Dispositivo bolsa válvula mascara (ambü) adulto 5 UNIDADE R$ 103,72 R$ 518,62

21 Dispositivo bolsa válvula mascara (ambü) pediátrico 5 UNIDADE R$ 103,72 R$ 518,62

22 Dispositivo urinário em silicone tamanho 36mm 20 UNIDADE R$ 10,38 R$ 207,53

23

Eletrodo com espuma de polietileno recoberto com 
adesivo acrílico, ajudando na proteção contra fluídos 
cirúrgicos, livre de látex e com pino em aço inox 

800 UNIDADE
R$ 6,60 R$ 5.282,67

24 Fio de marca passo 60cm x 16mm. 12 UNIDADE R$ 104,77 R$ 1.257,28

25
Garrote, faixa elástica, c/ sistema de trava em 
plástico, tamanho adulto, reutilizável 15 UNIDADE R$ 8,07 R$ 121,00

26
Garrote, faixa elástica, c/ sistema de trava em 
plástico, tamanho infantil, reutilizável 15 UNIDADE R$ 12,68 R$ 190,20

27

Gel para uso como meio de contato para 
transmissão ultrassônica, produto não gorduroso, 
hidrossolúvel, hipoalergênico, umectante e não 
abrasivo. Galão 5 litros

30 FRASCO

R$ 57,19 R$ 1.715,70

28 Kit máscara de venturi adulto 30 UNIDADE R$ 11,39 R$ 341,60

29 Kit máscara de venturi infantil 30 UNIDADE R$ 11,39 R$ 341,60

30
Kit micro nebulizador adulto, (máscara para 
inalação/nebulização, recipiente dosador, extensor) 30 UNIDADE R$ 10,26 R$ 307,70

31
Kit micro nebulizador infantil, (máscara para 
inalação/nebulização, recipiente dosador, extensor) 30 UNIDADE R$ 10,26 R$ 307,70

32 Manta térmica 2,10 x 1.40cm 60 UNIDADE R$ 58,67 R$ 3.520,40

33 Máscara de oxigênio adulto. De alta concentração 50 UNIDADE R$ 11,30 R$ 564,83

34 Máscara de oxigênio adulto. De alta concentração 10 UNIDADE R$ 11,30 R$ 112,97

35 Mascara p/ traqueostomia 10 UNIDADE R$ 1,19 R$ 11,93

36 Mascara p/ traqueostomia com conector 360º adulto 50 UNIDADE R$ 52,39 R$ 2.619,33

37 Mascara p/ traqueostomia com conector 360º infantil 50 UNIDADE R$ 52,39 R$ 2.619,33

38 Óculos de proteção e segurança transparente 50 UNIDADE R$ 4,38 R$ 219,17

39 Papel grau cirúrgico. Rolo 15cmx100m 20 ROLO R$ 131,38 R$ 2.627,67

40 Papel grau cirúrgico. Rolo 25cmx100m 20 ROLO R$ 232,80 R$ 4.656,07

41 Prancha de Polietileno adulto com kit cinto 5 UNIDADE R$ 1.046,69 R$ 5.233,43

42
Solução para tratamento de feridas com PHMB. 
0,2%, frasco 100ml. 20 FRASCO R$ 372,99 R$ 7.459,87
TOTAL LOTE 9 R$ 69.670,80
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3.2. O valor total estimado da licitação é de R$ 1.649.140,24 (um milhão e seiscentos e 
quarenta e nove mil e cento e quarenta reais e vinte e quatro centavos), obtido através 
da média das cotações e pesquisas em anexo.

3.3 As cotações feitas com as empresas estão anexas nos autos.

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrentes desta contratação correrão conforme ofício oriundo do 
Departamento de Contabilidade incluso nos autos do processo

5. PRAZOS:
5.1 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data da 
assinatura.

5.2 Os contratos gerados a partir da Ata de Registro de Preços terá prazo de vigência 
também de 12 (doze) meses.

5.3 A entrega do material penso e fraldas descartáveis devem acontecer até 5 dias
após a notificação da necessidade.

6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:
6.1 As características e quantidades deverão obedecer às especificações previstas na 
planilha do item 3.3 deste Termo de Referência.

6.2 Os itens constantes da PLANILHA deverão estritamente ser fornecidos na sede do 
município de Maiquinique – BA, obedecendo às regulamentações pertinentes.

6.3 O abastecimento deve ocorrer no local onde há a demanda do objeto, logo, as 
entregas poderão ser realizadas em locais diferentes.

6.4 O CONTRATANTE não se responsabiliza por quaisquer ocorrências que venham
prejudicar a entrega.

6.5 Os produtos possuam validade mínima de 85% do seu período total de validade, 
conforme Resolução SES nº 1342/2016. Caso a validade seja inferior ao que está aqui 
estabelecido, a empresa deverá se comprometer formalmente, por meio de carta, a 
efetuar a troca dos insumos que venham ter a sua validade expirada, sem qualquer 
ônus para a administração.

6.6 A embalagem esteja inviolada, identificada corretamente de acordo com a 
legislação vigente e de forma a permitir o correto armazenamento, contendo número do 
lote, data de validade, data da fabricação e descrição do item.

6.7 A especificação esteja em conformidade com o solicitado neste Termo de 
Referência.

6.8 A validade do Registro no Ministério da Saúde esteja visível nas embalagens dos 
Medicamentos.

6.9 Sejam entregues acompanhados do laudo de análise do controle de qualidade.
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6.10 A temperatura, no momento do recebimento, esteja de acordo com as condições 
estabelecidas pelo fabricante e aprovadas pela ANVISA.

7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
7.1 Realizar o pagamento conforme descrito no termo de referência e no prazo 
estipulado.

7.2 Estabelecer ao contratado com antecedência um prazo para entrega do material 
solicitado.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
8.1 Atender às especificações definidas neste Termo de Referência sem qualquer 
custo adicional.

8.2 O Município poderá recusar qualquer tipo de material que não atendam as 
especificações.

8.3 Manter durante toda a vigência do contrato todas as condições de entrega, 
disponibilidade e regularidade jurídica, fiscal e trabalhista, qualificação exigida no 
processo de licitação, bem como as condições de contratar com a Administração 
Pública, sob pena de aplicações de sanções administrativas por descumprimento 
contratual.

8.4 Declaração de comprovação do registro do(s) produto(s) na AGÊNCIA NACIONAL 
DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, do Ministério da Saúde, informando que possui original 
ou cópia legível e autenticada do registro dos produtos na ANVISA, quando for o caso, 
e que há em cada registro apresentado o número do item correspondente ao produto 
ofertado. Deverá declarar também que possui toda a publicação desses registros e que 
se dispõe a entregá-los caso requeira a Secretaria de Saúde, após assinado o contrato.

8.5 Comprovação de que a empresa possui Autorização de Funcionamento pelo 
Ministério da Saúde – ANVISA.

8.6 Atestado de capacidade técnica (pessoa jurídica) para desempenho de atividade 
pertinente e compatível com o objeto da licitação, através de no mínimo 01 (um) 
atestado, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado. A comprovação 
da experiência prévia considerará até 50% (cinquenta por cento) do objeto a ser 
contratado.

9. FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS:
9.1 A Fiscalização e a Gestão do contrato proveniente deste Termo de Referência será 
o senhor: Ricardo Batista Silveira, portador do Registro Geral nº 3461423 SSP DF e 
CPF sob o nº 054.662.475-88, funcionário desta prefeitura, lotado na Secretaria de 
Administração.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS:
10.1 A contratada deverá indicar pessoa responsável pelo acompanhamento da 
entrega de produtos e pagamentos com poderes para dirimir eventuais dúvidas, 
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solucionar questões não previstas no contrato e apresentar soluções práticas para 
qualquer problema envolvendo o objeto do presente Termo de Referência.

10.2 O Pregoeiro, no interesse da administração, poderá relevar omissões puramente 
formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a 
legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

Maiquinique, Bahia, 17 de março de 2023.

MAGNO MEIRA VIRGENS DOS SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

Decreto 0228/20222
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CONTRATO Nº 0053/2023

FORNECIMENTO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR QUE SERÃO 
UTILIZADOS NO ATENDIMENTO, AO 
PROGRAMA NACIONAL DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA 
O ANO LETIVO DE 2023, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAIQUINIQUE, BAHIA E TALLINE DE 
PAULA RIBEIRO SANTOS, NA FORMA 
ABAIXO:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0064/2023
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0004/2023
CREDENCIAMENTO Nº 0001/2023 - AGRICULTURA FAMILIAR

O MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede administrativa na Rua Francisco Martins, 01, Centro, CEP 45.770-000, Sede, 
Maiquinique-Bahia, inscrito no CNPJ sob n 13.751.821/0001-01, neste ato representado pela 
Prefeita, a senhora: VALÉRIA FERREIRA SILVEIRA MOREIRA, brasileira, inscrita no CPF sob 
número 674.116.815-04, residente e domiciliada na Rua Luiz Rodrigues Silva, 107, Centro, na 
cidade de Maiquinique, Bahia, doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado, 
TALLINE DI PAULA RIBEIRO SANTOS, portadora do RG nº 1261120531 SSP BA, CPF nº 
028.133.585-09 e DAP nº SDW0028133585090402221132, residente e domiciliada na 
Travessa São Pedro, 214A, Bairro Centro, na cidade de Macarani, Bahia, estabelecem o 
presente CONTRATO, a seguir denominada de CREDENCIADA, pactuam o presente Contrato, 
cuja celebração foi autorizada pelo Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 0004/2023,
derivado do Edital de CREDENCIAMENTO Nº 0001/2023, qual rege-se pela Lei Federal n° 
8666/93 e alterações introduzidas por legislação posterior, e documentos que fazem parte 
integrante do presente processo, têm entre si como justo e Contratado as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. Contratação de pequenos produtores da agricultura familiar para a aquisição de gêneros 
alimentícios, para atender as demandas da Prefeitura municipal de Maiquinique-BA, conforme 
especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I deste Edital.

1.2. A contratação antes citada obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como as 
disposições dos documentos adiante enumerados, constantes do PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 0064/2023, e que, independentemente de transcrição, fazem parte 
integrante e complementar deste, no que não o contrariarem. São Eles: 

1.2.1. O Edital do CREDENCIAMENTO, do MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE, BAHIA; e 

1.2.2. A proposta de preços e documentos que o acompanham, firmada pela CREDENCIADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FORNECIMENTO 
2.1 O MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE/BA, será o órgão responsável pelos atos de controle e 
administração do contrato decorrente desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos 
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órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os 
fornecedores para o qual será emitida a Solicitação de Entrega de Material. 
2.2 Será de inteira responsabilidade e iniciativa dos órgãos usuários do registro, a emissão 
das Solicitações de Entrega de Material, cabendo aos mesmos todos os atos de 
administração junto aos fornecedores. As solicitações serão formalizadas por intermédio de 
empenho, quando a entrega for de uma só vez e não houver obrigações futuras ou por 
empenho e contrato de fornecimento nas hipóteses que se fizerem necessárias cláusulas de 
obrigações futuras. 
2.2.1 A Administração não emitirá qualquer Solicitação de Entrega de Material sem a prévia 
existência do respectivo crédito orçamentário.  
2.3 A convocação dos fornecedores, pelos órgãos usuários, será formalizada e conterá o 
endereço e o prazo máximo em que deverão comparecer para retirar a respectiva Solicitação 
de Entrega de Material, além da menção ao item a que se refere. 
2.4 O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, no prazo de 
02 (dois) dias úteis, para retirar a Solicitação de Fornecimento dos gêneros alimentícios, 
recusar-se a assinar o contrato, quando for o caso, ou não cumprir quaisquer das obrigações
estabelecidas no certame, estará sujeito às sanções previstas neste edital. 
2.4.1 Quando comprovada uma dessas hipóteses, o órgão usuário poderá comunicar a 
ocorrência ao MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE/BA e solicitar indicação do próximo fornecedor a 
ser destinado à Solicitação de Fornecimento dos gêneros alimentícios, sem prejuízo da 
abertura de processo administrativo para aplicação de penalidades. 
2.5 A Solicitação de Fornecimento dos gêneros alimentícios será formalizada por intermédio 
de nota de empenho. 
2.6 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência do 
contrato, mesmo que a entrega esteja prevista para data posterior à do seu vencimento. 
2.7 Somente quando o licitante registrado em primeiro lugar não se dispuser a realizar 
fornecimento adicional a órgão ou entidades que não tenham participado do certame 
licitatório, será indicado o segundo classificado, e assim sucessivamente. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 
3.1 As condições exigidas para contratação são o enquadramentos às exigências do edital de 
credenciamento. 

CLÁUSULA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO 
4.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar o objeto desta contratação. 

CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL DE FORNECIMENTO 
5.1. Os gêneros alimentícios serão entregues de forma parcelada, mediante Solicitação de 
Fornecimento, no Departamento Municipal de Merenda Escolar.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE 
6.1. Da CONTRATADA: será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, 
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto 
do contrato. 
6.2. Durante a execução do contrato, a CREDENCIADA deverá: 
6.3. Atender prontamente às requisições da PREFEITURA DE MAIQUINIQUE-BA, para 
executar o fornecimento dos gêneros alimentícios, discriminados no Termo de Referência 
anexo ao Edital, tudo em conformidade com as tabelas de Tempo Padrão fornecida pela 
licitante vencedora após emissão de ordem de fornecimento da Prefeitura. 
6.4. Fornecer os gêneros alimentícios, em conformidade com padrões de qualidade do 
produto. 
6.5. A CREDENCIADA deverá manter-se sempre de sobreaviso, durante o horário comercial e 
regular, ou seja, das 08h00min às 18h, de segunda a sexta-feira horário estabelecido como 
período disponível para execução do objeto. 
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6.6. Indicar o nome do empregado que será o responsável pelos contatos entre o MUNICÍPIO 
DE MAIQUINIQUE-BA e o fornecimento. 
6.7. Apresentar orçamento, quando houver substituição de materiais, de forma a permitir ao 
MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE-BA, verificação, confronto dos preços com os de mercado e 
aprovação, se for o caso. Verificando-se preço menor que o proposto, se a CREDENCIADA 
não fornecer o(s) materiais pelo menor preço encontrado, o MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE-
BA poderá adquiri-la no mercado pela forma que julgar conveniente e oportuno. 
6.8. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, salvo mediante 
prévia e expressa autorização do MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE-BA. 
6.9 Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no TERMO DE REFERÊNCIA e no Edital. 
6.10. Do CREDENCIANTE: será responsável pela observância das leis, decretos, 
regulamentos, portarias e demais normas legais, direta e indiretamente aplicáveis ao contrato. 
6.11. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas disposições da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
6.12. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o contrato. 
6.13. Processar e liquidar a fatura correspondente ao valor fornecido, através de Ordem 
Bancária, deduzidos os impostos devidos, no máximo 10 (dez) dias úteis após a confirmação 
do recebimentos dos produtos pela unidade responsável por esta atribuição e pelo fiscal do 
Contrato. 
6.14.Fiscalizar a execução do Contrato, através de servidor especialmente designado, sendo 
permitida a assistência de terceiros, conforme dispõe o art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO 
7.1. É competente para pleno e total recebimento do objeto deste contrato, bem como a 
fiscalizar o seu cumprimento, a Prefeitura Municipal de Maiquinique, por meio da Secretaria de 
Educação.
7.2. Todas as notas fiscais, depois de recebidas, deverão ser atestadas na presença do fiscal 
de contratos.  

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 
8.1. O Prazo será até o dia 31 de dezembro de 2023, a partir da data de assinatura do 
contrato, podendo ser prorrogado conforme previsto no art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO 
9.1. Fica o funcionário senhor Ricardo Batista Silveira, portador do Registro Geral nº 
3461423 SSP DF e CPF sob o nº 054.662.475-88, funcionário desta prefeitura, lotado na 
Secretaria de Administração, responsável pelo acompanhamento e a fiscalização dos 
fornecimentos, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as 
falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam 
medidas corretivas. 
9.2. Comunicar imediatamente o CREDENCIANTE sobre qualquer irregularidade nos 
produtos. 
9.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
CREDENCIANTE.
9.4. Zelar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas 
por parte da CREDENCIADA, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
9.5. A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos, não 
poderá ser invocada para eximir a CREDENCIADA da responsabilidade pela execução dos 
fornecimentos. 
9.6. A comunicação entre a fiscalização e a CREDENCIADA será realizada através de 
correspondência oficial e anotações ou registros no Relatório de fornecimento. 
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9.7. Todos os atos e instituições emanados ou emitidos pela fiscalização serão considerados 
como se fossem praticados pelo CREDENCIANTE. 
9.8. As reuniões serão documentadas por Atas de Reuniões, elaboradas pela fiscalização e 
que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, 
assuntos tratados, decisões e responsabilidades pelas providências a serem tomadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO 
10.1. Somente poderão ser considerados para efeito de pagamento os alimentos efetivamente 
entregues pela CREDENCIADA e aprovados pela Secretaria de Educação, respeitada a 
rigorosa correspondência com o TERMO DE REFERÊNCIA. 
10.2. O CREDENCIANTE deverá efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela 
CREDENCIADA com base nas informações fornecidas pela Secretaria de Educação, 
obedecidas as condições estabelecidas no contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PREÇO 
11.1. O valor global estimativo para a contratação é de R$ 16.867,76 (dezesseis mil e 
oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos), para o fornecimento de gêneros 
alimentícios, que serão utilizados no atendimento ao Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE) durante o Ano Letivo de 2023, no Município de Maiquinique. 
11.2. Os valores serão praticados para fins de faturamento das Notas Fiscais de fornecimento 
de gêneros alimentícios, objeto desta contratação, conforme projeto de venda abaixo:

PRODUTO QTD UNI PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL
ABÓBORA- in natura, genuínas, sãs, 
de primeira qualidade, lavado ou 
escovado, coloração uniforme, isentos 
de sujidades, parasita, larvas e corpos 
estranhos aderidos à casca. Não deve 
apresentar quaisquer lesões de origem 
física, mecânica ou biológica. Podendo 
ser orgânico. Embalagem: Saco de 20 
kg.

500 KG R$ 3,89 R$ 1.945,00 

BANANA PRATA- fruto de tamanho 
médio, com características integras e 
de primeira qualidade; fresco, limpo, 
coloração uniforme; aroma, cor e sabor 
típicos da espécie, apresentando grau 
de maturação tal que lhe permita 
suportar a manipulação. Isentos de 
sujidades, insetos, parasitas, larvas e 
corpos estranhos aderidos a superfície 
externa. Não deve apresentar 
quaisquer lesões de origem física, 
mecânica ou biológica.

1000 DZ R$ 4,03 R$ 4.030,00 

BETERRABA- lavada, lisa, de 1ª 
qualidade, sem lesões de origem física 
ou mecânica, livre de enfermidade, 
graúdas, isentas de partes pútridas. 
Embalagem: saco de 20kg.

230 KG R$ 5,12 R$ 1.177,60 

CENOURA- lavada, lisa, de 1ª 
qualidade, sem lesões de origem física 
ou mecânica, livre de enfermidade, 
graúdas, isentas de partes pútridas. 
Embalagem: saco de 20kg.

500 KG R$ 5,31 R$ 2.655,00 
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CHUCHU - Graúdo, cor, cheiro e sabor 
característicos. Não serão tolerados 
defeitos externos e internos que 
prejudiquem o consumo ou rendimento 
como brotado, dano profundo, defeito 
grave de formato, murcho, podridão e 
fibroso. O produto deverá estar fresco,
isentos de substâncias terrosas, 
sujidades ou corpos estranhos aderidos 
a superfície externa e no ponto de 
consumo.

200 KG R$ 3,45 R$ 690,00 

FARINHA DE MANDIOCA- isenta de 
sujidade, mofo, embalagem de 1kg, 
com identificação do produto, marca do 
fabricante, prazo de validade e peso 
liquido correspondente.

800 KG R$ 6,11 R$ 4.888,00 

TEMPERO PRONTO: O produto 
deverá estar composto de sal, alho, 
coentro semente, aroma natural de 
alho e cebola, sem glúten e sem 
pimenta; não deverá conter 
substancias estranhas à sua 
composição normal, exceto as 
permitidas; Poderá conter outros 
ingredientes desde que aprovados pela 
legislação vigente e que não 
descaracterizem o produto, os quais 
deverão ser declarados; Embalagem 
em saco plásticos contendo 250g cada.

200 KG R$ 7,41 R$ 1.482,00 

TOTAL: R$ 16.867,76 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
12.1. A despesa decorrente da presente licitação correrá por conta das seguintes dotações 
orçamentárias: 

140 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.306.06.2.024 – Manutenção dos Programas de Alimentação Escolar
3.3.90.30.00 – Material de Consumo

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
13.1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, 
desde que haja interesse do CREDENCIANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES 
14.1. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste ato convocatório, o 
MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE-BA, poderá garantir a prévia defesa do licitante, que deverá 
ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, aplicar, sem 
prejuízo das responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções:

a) ADVERTÊNCIA, por escrito, quando a licitante deixar de atender quaisquer indicações aqui 
constantes; 

b) MULTA COMPENSATÓRIA/INDENIZATÓRIA no percentual de 20% (vinte por cento) 
calculado sobre o valor do Contrato ou instrumento equivalente; 
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c) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE 
CONTRATAR COM O MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE, ESTADO DA BAHIA, pelo prazo de 
até 02 (dois) anos; 

d) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade. 

14.2. Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela licitante 
vencedora, a esta será aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre 
o valor do Contrato ou instrumento equivalente, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por 
cento) do valor inadimplido. 
14.3. O valor da multa aplicada (tanto compensatória quanto moratória) deverá ser recolhido 
no setor financeiro do MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE- BA, dentro do prazo de 05 (cinco) dias 
úteis após a respectiva notificação. 
14.4. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, ela será descontada por 
ocasião do pagamento posterior a ser efetuado pelo CREDENCIANTE ou cobrada 
judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO 
15.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto 
nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
15.2. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

15.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CREDENCIANTE, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a 
CREDENCIADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 
15.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, 
desde que haja conveniência para o CREDENCIANTE; 
15.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

15.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. Os casos de rescisão contratual serão formalmente 
motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
15.4. Além das hipóteses de rescisão acima previstas, o Contrato será rescindido sempre que 
a CREDENCIADA se conduzir dolosamente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS 
16.1. Não será levada em conta, pelo CREDENCIANTE, qualquer reclamação ou solicitação, 
seja a que título for, de alteração de preços constantes da proposta da CREDENCIADA, salvo 
se houver vantajosidade para o CREDENCIANTE. 
16.2. A CREDENCIADA ficará obrigada a fornecer os itens, objeto deste Contrato, não se 
admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância do CREDENCIANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA EFICÁCIA E DA PUBLICAÇÃO 
18.1. O presente instrumento será publicado, em resumo, no site oficial do município de 
MAIQUINIQUE, ESTADO DA BAHIA, que é condição indispensável para sua eficácia, 
consoante dispõe o artigo 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO 
19.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Macarani/BA, 
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 04 (quatro) 
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são 
assinadas pelos representantes das partes, CREDENCIANTE e CREDENCIADA. 

Maiquinique, BA, 17 de março de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE, BA
VALÉRIA FERREIRA SILVEIRA MOREIRA

CREDENCIANTE

TALLINE DI PAULA RIBEIRO SANTOS
RG nº 1261120531 SSP BA

CPF nº 028.133.585-09
DAP nº SDW0028133585090402221132

CREDENCIADA

TESTEMUNHAS:
NOME:__________________________ NOME:__________________________
CPF:____________________________ CPF:_____________________________
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CONTRATO Nº 0054/2023

FORNECIMENTO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR QUE SERÃO 
UTILIZADOS NO ATENDIMENTO, AO 
PROGRAMA NACIONAL DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA 
O ANO LETIVO DE 2023, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAIQUINIQUE, BAHIA E LUIS 
FRANCISCO DOS SANTOS, NA FORMA 
ABAIXO:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0064/2023
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0004/2023
CREDENCIAMENTO Nº 0001/2023 – AGRICULTURA FAMILIAR

O MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede administrativa na Rua Francisco Martins, 01, Centro, CEP 45.770-000, Sede, 
Maiquinique-Bahia, inscrito no CNPJ sob n 13.751.821/0001-01, neste ato representado pela 
Prefeita, a senhora: VALÉRIA FERREIRA SILVEIRA MOREIRA, brasileira, inscrita no CPF sob 
número 674.116.815-04, residente e domiciliada na Rua Luiz Rodrigues Silva, 107, Centro, na 
cidade de Maiquinique, Bahia, doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado, LUÍS 
FRANCISCO DOS SANTOS, portador do RG nº 138581942 SSP PR, CPF nº 466.238.845-72 e 
DAP nº SDW0466238845722701221150, residente e domiciliada na Rua Antônio Caires, 106, 
Bairro Centro, na cidade de Macarani, Bahia, estabelecem o presente CONTRATO, a seguir 
denominada de CREDENCIADA, pactuam o presente Contrato, cuja celebração foi autorizada 
pelo Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 0004/2023, derivado do Edital de 
CREDENCIAMENTO Nº 0001/2023, qual rege-se pela Lei Federal n° 8666/93 e alterações 
introduzidas por legislação posterior, e documentos que fazem parte integrante do presente 
processo, têm entre si como justo e Contratado as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. Contratação de pequenos produtores da agricultura familiar para a aquisição de gêneros 
alimentícios, para atender as demandas da Prefeitura municipal de Maiquinique-BA, conforme 
especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I deste Edital.

1.2. A contratação antes citada obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como as 
disposições dos documentos adiante enumerados, constantes do PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 0064/2023, e que, independentemente de transcrição, fazem parte 
integrante e complementar deste, no que não o contrariarem. São Eles: 

1.2.1. O Edital do CREDENCIAMENTO, do MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE, BAHIA; e 

1.2.2. A proposta de preços e documentos que o acompanham, firmada pela CREDENCIADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FORNECIMENTO 
2.1 O MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE/BA, será o órgão responsável pelos atos de controle e 
administração do contrato decorrente desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos 
órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os 
fornecedores para o qual será emitida a Solicitação de Entrega de Material. 
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2.2 Será de inteira responsabilidade e iniciativa dos órgãos usuários do registro, a emissão 
das Solicitações de Entrega de Material, cabendo aos mesmos todos os atos de 
administração junto aos fornecedores. As solicitações serão formalizadas por intermédio de 
empenho, quando a entrega for de uma só vez e não houver obrigações futuras ou por 
empenho e contrato de fornecimento nas hipóteses que se fizerem necessárias cláusulas de 
obrigações futuras. 
2.2.1 A Administração não emitirá qualquer Solicitação de Entrega de Material sem a prévia 
existência do respectivo crédito orçamentário.  
2.3 A convocação dos fornecedores, pelos órgãos usuários, será formalizada e conterá o 
endereço e o prazo máximo em que deverão comparecer para retirar a respectiva Solicitação 
de Entrega de Material, além da menção ao item a que se refere. 
2.4 O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, no prazo de 
02 (dois) dias úteis, para retirar a Solicitação de Fornecimento dos gêneros alimentícios, 
recusar-se a assinar o contrato, quando for o caso, ou não cumprir quaisquer das obrigações
estabelecidas no certame, estará sujeito às sanções previstas neste edital. 
2.4.1 Quando comprovada uma dessas hipóteses, o órgão usuário poderá comunicar a 
ocorrência ao MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE/BA e solicitar indicação do próximo fornecedor a 
ser destinado à Solicitação de Fornecimento dos gêneros alimentícios, sem prejuízo da 
abertura de processo administrativo para aplicação de penalidades. 
2.5 A Solicitação de Fornecimento dos gêneros alimentícios será formalizada por intermédio 
de nota de empenho. 
2.6 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência do 
contrato, mesmo que a entrega esteja prevista para data posterior à do seu vencimento. 
2.7 Somente quando o licitante registrado em primeiro lugar não se dispuser a realizar 
fornecimento adicional a órgão ou entidades que não tenham participado do certame 
licitatório, será indicado o segundo classificado, e assim sucessivamente. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 
3.1 As condições exigidas para contratação são o enquadramentos às exigências do edital de 
credenciamento. 

CLÁUSULA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO 
4.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar o objeto desta contratação. 

CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL DE FORNECIMENTO 
5.1. Os gêneros alimentícios serão entregues de forma parcelada, mediante Solicitação de 
Fornecimento, no Departamento Municipal de Merenda Escolar.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE 
6.1. Da CONTRATADA: será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, 
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto 
do contrato. 
6.2. Durante a execução do contrato, a CREDENCIADA deverá: 
6.3. Atender prontamente às requisições da PREFEITURA DE MAIQUINIQUE-BA, para 
executar o fornecimento dos gêneros alimentícios, discriminados no Termo de Referência 
anexo ao Edital, tudo em conformidade com as tabelas de Tempo Padrão fornecida pela 
licitante vencedora após emissão de ordem de fornecimento da Prefeitura. 
6.4. Fornecer os gêneros alimentícios, em conformidade com padrões de qualidade do 
produto. 
6.5. A CREDENCIADA deverá manter-se sempre de sobreaviso, durante o horário comercial e 
regular, ou seja, das 08h00min às 18h, de segunda a sexta-feira horário estabelecido como 
período disponível para execução do objeto. 
6.6. Indicar o nome do empregado que será o responsável pelos contatos entre o MUNICÍPIO 
DE MAIQUINIQUE-BA e o fornecimento. 
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6.7. Apresentar orçamento, quando houver substituição de materiais, de forma a permitir ao 
MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE-BA, verificação, confronto dos preços com os de mercado e 
aprovação, se for o caso. Verificando-se preço menor que o proposto, se a CREDENCIADA 
não fornecer o(s) materiais pelo menor preço encontrado, o MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE-
BA poderá adquiri-la no mercado pela forma que julgar conveniente e oportuno. 
6.8. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, salvo mediante 
prévia e expressa autorização do MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE-BA. 
6.9 Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no TERMO DE REFERÊNCIA e no Edital. 
6.10. Do CREDENCIANTE: será responsável pela observância das leis, decretos, 
regulamentos, portarias e demais normas legais, direta e indiretamente aplicáveis ao contrato. 
6.11. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas disposições da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
6.12. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o contrato. 
6.13. Processar e liquidar a fatura correspondente ao valor fornecido, através de Ordem 
Bancária, deduzidos os impostos devidos, no máximo 10 (dez) dias úteis após a confirmação 
do recebimentos dos produtos pela unidade responsável por esta atribuição e pelo fiscal do 
Contrato. 
6.14.Fiscalizar a execução do Contrato, através de servidor especialmente designado, sendo 
permitida a assistência de terceiros, conforme dispõe o art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO 
7.1. É competente para pleno e total recebimento do objeto deste contrato, bem como a 
fiscalizar o seu cumprimento, a Prefeitura Municipal de Maiquinique, por meio da Secretaria de 
Educação.
7.2. Todas as notas fiscais, depois de recebidas, deverão ser atestadas na presença do fiscal 
de contratos.  

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 
8.1. O Prazo será até o dia 31 de dezembro de 2023, a partir da data de assinatura do 
contrato, podendo ser prorrogado conforme previsto no art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO 
9.1. Fica o funcionário senhor Ricardo Batista Silveira, portador do Registro Geral nº 
3461423 SSP DF e CPF sob o nº 054.662.475-88, funcionário desta prefeitura, lotado na 
Secretaria de Administração, responsável pelo acompanhamento e a fiscalização dos 
fornecimentos, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as 
falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam 
medidas corretivas. 
9.2. Comunicar imediatamente o CREDENCIANTE sobre qualquer irregularidade nos 
produtos. 
9.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
CREDENCIANTE.
9.4. Zelar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas 
por parte da CREDENCIADA, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
9.5. A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos, não 
poderá ser invocada para eximir a CREDENCIADA da responsabilidade pela execução dos 
fornecimentos. 
9.6. A comunicação entre a fiscalização e a CREDENCIADA será realizada através de 
correspondência oficial e anotações ou registros no Relatório de fornecimento. 
9.7. Todos os atos e instituições emanados ou emitidos pela fiscalização serão considerados 
como se fossem praticados pelo CREDENCIANTE. 
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9.8. As reuniões serão documentadas por Atas de Reuniões, elaboradas pela fiscalização e 
que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, 
assuntos tratados, decisões e responsabilidades pelas providências a serem tomadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO 
10.1. Somente poderão ser considerados para efeito de pagamento os alimentos efetivamente 
entregues pela CREDENCIADA e aprovados pela Secretaria de Educação, respeitada a 
rigorosa correspondência com o TERMO DE REFERÊNCIA. 
10.2. O CREDENCIANTE deverá efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela 
CREDENCIADA com base nas informações fornecidas pela Secretaria de Educação, 
obedecidas as condições estabelecidas no contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PREÇO 
11.1. O valor global estimativo para a contratação é de R$ 18.014,00 (dezoito mil e catorze 
reais), para o fornecimento de gêneros alimentícios, que serão utilizados no atendimento ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) durante o Ano Letivo de 2023, no 
Município de Maiquinique. 
11.2. Os valores serão praticados para fins de faturamento das Notas Fiscais de fornecimento 
de gêneros alimentícios, objeto desta contratação, conforme projeto de venda abaixo:

PRODUTO QTD UNI PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL
AIPIM- de primeira, raiz carnuda, grossa, 
apresentando grau de evolução completo, 
descascada, de tamanho, aroma e cor 
própria. Com ausência de sujidades, 
rachaduras, fungos. Embalado em pacotes 
com plástico transparente de 3 kg.

500 KG R$ 3,97 R$ 1.985,00 

ABÓBORA- in natura, genuínas, sãs, de 
primeira qualidade, lavado ou escovado, 
coloração uniforme, isentos de sujidades, 
parasita, larvas e corpos estranhos aderidos 
à casca. Não deve apresentar quaisquer 
lesões de origem física, mecânica ou 
biológica. Podendo ser orgânico. 
Embalagem: Saco de 20 kg.

600 KG R$ 3,89 R$ 2.334,00 

BANANA DA TERRA, de primeira, in natura, 
apresentando grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação, o transporte 
e a conservação em condições adequadas 
para o consumo.

500 DZ R$ 7,20 R$ 3.600,00 

BANANA PRATA- fruto de tamanho médio, 
com características integras e de primeira 
qualidade; fresco, limpo, coloração uniforme; 
aroma, cor e sabor típicos da espécie, 
apresentando grau de maturação tal que lhe 
permita suportar a manipulação. Isentos de 
sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos 
estranhos aderidos a superfície externa. Não 
deve apresentar quaisquer lesões de origem 
física, mecânica ou biológica.

1000 DZ R$ 4,03 R$ 4.030,00 

CENOURA- lavada, lisa, de 1ª qualidade, 
sem lesões de origem física ou mecânica, 
livre de enfermidade, graúdas, isentas de 
partes pútridas. Embalagem: saco de 20kg.

500 KG R$ 5,31 R$ 2.655,00 
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COENTRO FOLHA e CEBOLINHA de 
primeira, maço, apresentando grau de 
evolução completo do tamanho, aroma e cor 
própria. Com ausência de sujidades, 
parasitas e larvas.

1000 MÇ R$ 3,41 R$ 3.410,00 

TOTAL: R$ 18.014,00 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
12.1. A despesa decorrente da presente licitação correrá por conta das seguintes dotações 
orçamentárias: 

140 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.306.06.2.024 – Manutenção dos Programas de Alimentação Escolar
3.3.90.30.00 – Material de Consumo

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
13.1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, 
desde que haja interesse do CREDENCIANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES 
14.1. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste ato convocatório, o 
MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE-BA, poderá garantir a prévia defesa do licitante, que deverá 
ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, aplicar, sem 
prejuízo das responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções:

a) ADVERTÊNCIA, por escrito, quando a licitante deixar de atender quaisquer indicações aqui 
constantes; 

b) MULTA COMPENSATÓRIA/INDENIZATÓRIA no percentual de 20% (vinte por cento) 
calculado sobre o valor do Contrato ou instrumento equivalente; 

c) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE 
CONTRATAR COM O MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE, ESTADO DA BAHIA, pelo prazo de 
até 02 (dois) anos; 

d) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade. 

14.2. Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela licitante 
vencedora, a esta será aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre 
o valor do Contrato ou instrumento equivalente, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por 
cento) do valor inadimplido. 
14.3. O valor da multa aplicada (tanto compensatória quanto moratória) deverá ser recolhido 
no setor financeiro do MUNICÍPIO DE MAIQUINIQUE- BA, dentro do prazo de 05 (cinco) dias 
úteis após a respectiva notificação. 
14.4. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, ela será descontada por 
ocasião do pagamento posterior a ser efetuado pelo CREDENCIANTE ou cobrada 
judicialmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO 
15.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto 
nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
15.2. A rescisão deste Contrato poderá ser: 
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15.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CREDENCIANTE, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a 
CREDENCIADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 
15.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, 
desde que haja conveniência para o CREDENCIANTE; 
15.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

15.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. Os casos de rescisão contratual serão formalmente 
motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
15.4. Além das hipóteses de rescisão acima previstas, o Contrato será rescindido sempre que 
a CREDENCIADA se conduzir dolosamente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS 
16.1. Não será levada em conta, pelo CREDENCIANTE, qualquer reclamação ou solicitação, 
seja a que título for, de alteração de preços constantes da proposta da CREDENCIADA, salvo 
se houver vantajosidade para o CREDENCIANTE. 
16.2. A CREDENCIADA ficará obrigada a fornecer os itens, objeto deste Contrato, não se 
admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância do CREDENCIANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA EFICÁCIA E DA PUBLICAÇÃO 
18.1. O presente instrumento será publicado, em resumo, no site oficial do município de 
MAIQUINIQUE, ESTADO DA BAHIA, que é condição indispensável para sua eficácia, 
consoante dispõe o artigo 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO 
19.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Macarani/BA, 
com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 04 (quatro) 
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são 
assinadas pelos representantes das partes, CREDENCIANTE e CREDENCIADA. 

Maiquinique, BA, 17 de março de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIQUINIQUE, BA
VALÉRIA FERREIRA SILVEIRA MOREIRA

CREDENCIANTE

LUÍS FRANCISCO DOS SANTOS
RG nº 138581942 SSP PR

CPF nº 466.238.845-72
DAP nº SDW0466238845722701221150

CREDENCIADA

TESTEMUNHAS:
NOME:__________________________ NOME:__________________________
CPF:____________________________ CPF:_____________________________
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DECISÃO ADMINISTRATIVA 

Processo Administrativo nº 029/2023. 

Dispensa De Licitação 004/2023. 

 

Objeto: Contratação emergencial, pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias), de 
empresa especializada para execução de serviços de limpeza de vias públicas, coleta 
de lixo urbano e serviços correlatos do Município de Maiquinique, Bahia, 
compreendendo a sede do município, zona rural e distritos, com utilização de 
veículos, equipamentos, ferramentas, materiais e disponibilização de mão de obra, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. 

 

SÍNTESE DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

 

Inicialmente, cumpre-nos salientar que o procedimento licitatório não 

atingirá a sua finalidade precípua eis que faz-se necessário realizar novas pesquisas 

mercadológicas, para chegar ao valor de referência que esteja dentro da realidade de 

mercado, e consequentemente, venha o Município encontrar a proposta mais 

vantajosa. Além disso, diante do transcurso de prazo, e a fim de preservar os 

princípios da ampla competitividade, tratamento isonômico, impessoalidade, 

moralidade, seleção da proposta mais vantajosa e economicidade, entendo ser mais 

prudente a revogação da presente Dispensa de Licitação para que o Município realize 

processo licitatório na modalidade Pregão. 

Conforme os apontamentos acima, em juízo de discricionariedade, 

levando em consideração a conveniência do órgão licitante em relação ao interesse 

público, é cabível a revogação do certame, conforme ensina Marçal Justen Filho, in 

verbis: 
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“A revogação do ato administrativo funda-se em juízo que 

apura a conveniência do ato relativamente ao interesse 

público. No exercício de competência discricionária, a 

Administração desfaz seu ato anterior para reputá-lo 

incompatível com o interesse público. (…). Após praticar o 

ato, a Administração verifica que o interesse público 

poderia ser melhor satisfeito por outra via. Promoverá, 

então, o desfazimento do ato anterior”. In Comentários à 

Lei das Licitações e Contratos Administrativos, 9ª ed., São 

Paulo, dialética, 2002, p. 438. 

Nesse caso, a revogação, prevista no art. 49 da Lei de Licitações, 

constitui a forma adequada de desfazer o certame ora em comento, tendo em vista a 

superveniência de razões de interesse público que fazem com que o procedimento 

licitatório, inicialmente pretendido, não seja mais conveniente e oportuno para a 

Administração Pública. 

Desta forma, a Administração Pública não pode se desvencilhar dos 

princípios que regem a sua atuação, principalmente no campo das contratações 

públicas, onde se deve buscar sempre a satisfação do interesse coletivo, obedecendo 

aos princípios previstos no art. 37 da Constituição Federal e no art. 3º da lei 

8.666/93. 

A aplicação da revogação fica reservada, portanto, para os casos em que 

a Administração, por qualquer motivo, perder o interesse no prosseguimento da 

licitação ou na celebração do contrato. Trata-se de expediente apto, então, a 

viabilizar o desfazimento da licitação e a suspensão da celebração de um futuro 

contrato com base em critérios de conveniência e oportunidade. 
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DA DECISÃO. 

Ante o exposto, a fim de salvaguardar a Administração, observando-se 

os princípios da economicidade, tratamento isonômico, ampla competitividade, 

impessoalidade, seleção da proposta mais vantajosa e probidade administrativa, nos 

termos do art. 3º e 49 da Lei n° 8.666/93, DECIDO pela REVOGAÇÃO da Dispensa 

de Licitação 004/2023 que tem como objeto a “contratação emergencial, pelo prazo 

de 180 (cento e oitenta dias), de empresa especializada para execução de serviços de 

limpeza de vias públicas, coleta de lixo urbano e serviços correlatos do Município de 

Maiquinique, Bahia, compreendendo a sede do município, zona rural e distritos, com 

utilização de veículos, equipamentos, ferramentas, materiais e disponibilização de mão 

de obra”.  

 

 

Prefeitura Municipal de Maiquinique (BA), 20 de março de 2023. 

 
 
 
 
 

Valeria Ferreira Silveira Moreira. 
Prefeita 
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