EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 004-2022
PROCESSO LICITATÓRIO

Nº 0411012022

MODALIDADE

Pregão (Presencial) “REGISTRO DE PREÇO”
1 – PREÂMBULO

O MUNICÍPIO DE IBIPEBA com sede a Praça 19 de Setembro, s/nº – Centro –
CEP 44.970-000 – IBIPEBA - Bahia, CNPJ: 13.714.803/0001-50 realizará a
licitação na modalidade Pregão (Presencial), em sessão pública, para registro de
eventual e futura Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de auxílio funeral, para atendimento a população carente do Município de Ibipeba,
com especificações contidas no Anexo I desse Edital.
Este Pregão será regido pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei
Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, aplicandose, subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas
alterações. O registro de preços será regido pelo Decreto Federal nº. 7.892, de 23
de janeiro de 2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços
disciplinado no art.15, da Lei Federal n.º 8.666, de 1993, e demais normas
pertinentes, bem como pelas condições estabelecidas no presente Edital.
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 004-2022
LOCAL:

Sala da Comissão Permanente de Licitação - Edifício sede
da Prefeitura Municipal de Ibipeba, Praça 19 de Setembro,
s/nº, Centro – CEP 44.970-000 – IBIPEBA - Bahia

DATA
de 21 de janeiro de 2022.
REALIZAÇÃO:
HORÁRIO
DE 16h00min
ABERTURA
2 – OBJETO
2.1 - Constitui objeto da presente licitação REGISTRO DE PREÇO PARA PARA
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO FUNERAL, PARA ATENDIMENTO A
POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE IBIPEBA, conforme especificação
técnica e condições comerciais, descritos e especificados no Anexo I, deste
Instrumento Convocatório.
2.2
Constituem anexos deste Instrumento Convocatório, dele fazendo parte
integrante:
Anexo I – Especificação do Objeto “Termo de Referencia”;

Anexo II - Modelo de Proposta de Preços;
Anexo III – Modelo de Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII,
do Art. 7º, da Constituição da República Federativa do Brasil;
Anexo IV – Modelo de Declaração de Fatos Inpeditivos e cumprimento dos
Requisitos de Habilitação;
Anexo V – Modelo de Carta de Credenciamento;
Anexo VI – Modelo da Ata de Registro de Preços;
Anexo VII - Modelo de Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte.
3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 - Poderão participar da presente licitação todos os fornecedores que realizem
atividades no ramo pertinente ao objeto desta licitação.
3.2 - Não poderão participar da presente licitação as empresas que:
3.2.1 - Se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou
extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação ou empresas
estrangeiras que não funcionam no país;
3.2.2 - Forem declaradas suspensas de contratar junto a qualquer órgão da
Administração Pública;
3.2.3 - Forem declaradas inidôneas para licitar junto a qualquer órgão da
Administração direta ou indireta Federal, Estadual ou Municipal;
3.2.4 - Não atendam ao estipulado na cláusula 3.1.
3.2.5 - Que estejam constituídas sob a forma de consórcio ou cooperativas;
3.2.6 - Que possuam participação direta ou indireta ou que tenha vínculo
empregatício com o MUNICÍPIO DE IBIPEBA.
3.3 - O Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e
apresentação de sua proposta, independente do resultado do procedimento
licitatório.
3.4 - A participação neste certame implica em aceitação de todas as condições
estabelecidas neste Instrumento Convocatório e seus anexos.
4 - DO CREDENCIAMENTO
4.1 - O credenciamento far-se-á por meio Ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores;
4.1.1 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa estrangeira em
funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente.
4.1.2 – Cédula de identidade dos sócios;

4.1.3 – Para representar a empresa apresentar procuração, se for particular
(Modelo Anexo V) com firma reconhecida, onde deverão constar poderes
expressos para formulação de propostas, em lances verbais, para interposição de
recursos, bem como para os demais atos inerentes ao certame.
4.1.4 - O credenciado deverá apresentar Cédula de Identidade ou equivalente,
não lhe sendo permitido representar mais de uma empresa.
4.2 - O credenciamento do(s) representante(s) vinculado a um licitante implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica
para a realização das transações inerentes ao Pregão (Presencial), sob pena da
aplicação das sanções previstas na cláusula das penalidades e suas extensões.
4.3 – A licitante que se enquadre na condição de MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE que queira usufruir da Lei Complementar
123/2006 deverá apresentar a Declaração para Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, conforme ANEXO VII deste Edital.
4.3.1 - A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei
Complementar nº 123/2006, caracterizará o crime de que trata o art. 299 do
Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da
sanção administrativa prevista neste Edital.
5 - DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
5.1 - A proposta deverá ser apresentada conforme o Modelo de Proposta/Planilha
- ANEXO II, em uma via, processada em computador, com identificação da
empresa proponente, assinada pelo seu representante legal, devidamente
identificado pelo nome e CPF, DELA CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE, sob
pena de sclassificação:
5.1.1- A especificação completa do produto;
5.1.2- O preço unitário e o preço global da proposta;
5.1.3 - O prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias.
5.2 - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente do país, com 02
(duas) casas decimais após a vírgula, sendo desconsiderada, para efeito de
julgamento, a terceira casa decimal.
5.3 - Os preços deverão ser cotados incluindo os valores de quaisquer gastos ou
despesas diretas ou indiretas, tais como tributos, embalagens, fretes, ônus
previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos ou acessórios,
necessários à execução do fornecimento.
5.4 - A apresentação da proposta por parte da licitante significa pleno
conhecimento e integral concordância com as cláusulas e condições deste
instrumento e total sujeição à legislação pertinente.
6 - DA HABILITAÇÃO
6.1
As licitantes deverão apresentar os documentos abaixo relacionados,
relativos ao estabelecimento que firmará contrato com o MUNICÍPIO DE IBIPEBA,

em original ou cópia legível autenticada por cartório competente, com vigência
plena até a data fixada no preâmbulo deste instrumento:
HABILITAÇÃO JURÍDICA
REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA e ECONOMICA FINANCEIRA
* Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ) do estabelecimento que participará da licitação, nos termos da IN-SRF
200/2002.
* Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do
domicílio ou sede da licitante;
- Para fins de comprovação da regularidade para com as Fazendas
Estadual e Municipal deverão ser apresentadas certidões emitidas pelas
Secretarias competentes do Estado e Município, respectivamente.
* Certificado de regularidade relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal;
* Prova de regularidade relativa para com a Fazenda Federal e a
Seguridade Social, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos
Relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da União, emitida pela Secreatria
da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
* Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VIIA da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de
1o de maio de 1943.” (NR) CNDT;
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA
• Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial,
expedida no domicílio da pessoa física.
DECLARAÇÃO
• Declaração da empresa licitante de que cumpre o disposto no inciso
XXXIII, art. 7º da Constituição Federal, no que diz respeito ao trabalho
de menores, conforme Anexo III deste Edital.
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
• Alvará de funcionamento ou documento similar, do Município sede ou
da Filial que emitirá a Nota Fiscal/Fatura, comprovando ramo de
atividade compatível com o objeto deste Edital.
• A Licitante deverá apresentar 01 (um) ou mais atestados de
capacidade técnica em nome da empresa, emitidos por pessoa
jurídica de direito público em que comprove que a empresa forneceu e
executou serviços compatíveis com o objeto da presente licitação
devidamente acompanhada das notas fiscais.

6.2 – A pequena empresa deverá apresentar toda a documentação relativa à
comprovação da regularidade fiscal.
6.2.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de
pequena empresa, assegurar-se-á o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo
inicial corresponderá ao momento em que a pequena empresa for declarada
vencedora do certame, para a devida e necessária regularização.
6.2.2 - A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a
apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com
efeitos de negativas.
6.2.3 - O prazo previsto no item 6.2.1, poderá ser prorrogado por igual período, se
requerido pela licitante e expressamente autorizado pelo MUNICÍPIO DE
IBIPEBA.
6.2.4 - A não regularização da documentação, no prazo deste item, implicará a
decadência do direito à contratação.
6.3 - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os
respectivos documentos originais sejam apresentados na reunião de abertura dos
envelopes de Documentação, para a devida autenticação pelo Pregoeiro ou
servidor apto para praticar tal ato.
6.4 - A ausência de documento, apresentação dos documentos incompletos ou
em desacordo com o previsto neste Título INABILITARÁ A PROPONENTE.
6.5 – No caso de inabilitação ou se todas as propostas forem desclassificadas,
fica facultada a administração de afixar aos licitantes prazos para apresentação
de nova documentação ou outra proposta conforme preconizado no artigo 48, § 3º
da Lei 8.666/93.
6.6 - Os documentos retirados da internet, que poderão ser apresentados em
cópias não autenticadas, terão sua autenticidade certificada junto aos sites dos
órgãos emissores para fins de habilitação.
6.7 - Os documentos acima mencionados não poderão ser substituídos por
qualquer tipo de protocolo ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos,
filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas.
7 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DA DOCUMENTAÇÃO

7.1 - As propostas de preços e os documentos de habilitação deverão ser
protocolizados na Sala da Comissão Permanente de Licitação do MUNICÍPIO DE
IBIPEBA, localizada na Praça 19 de Setembro, s/nº - Centro – Ibipeba - BA, até a
data e horário determinados no item 1.2 deste Edital devendo ser apresentados
em envelopes distintos, indevassáveis e colados, contendo em sua parte externa
o seguinte:

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO

“PROPOSTA”

“DOCUMENTAÇÃO”

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0411012022

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0411012022

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 004-2022

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 004-2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE IBIPEBA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE IBIPEBA

8 - DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO
8.1 - No horário indicado no Preâmbulo deste Edital o Pregoeiro iniciará a sessão
pública do Pregão (Presencial), com o credenciamento dos representantes dos
licitantes e posteriormente a abertura das propostas comerciais.
8.1.1 - Abertas as propostas comerciais, estas serão analisadas verificando o
atendimento a todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e
seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em
desacordo.
8.1.2 – Após a abertura da sessão de Pregão no horário previsto neste Edital, o
Pregoeiro poderá iniciar ou marcar nova data para abertura da sessão de lances,
com a divulgação das propostas de preços recebidas.
8.1.3 – A classificação inicial da proposta não obsta a análise e a reprovação
posterior de amostras e documentações técnicas exigidas neste Edital e seus
anexos e que venham a ser apresentadas até o final do certame.
8.2 - DOS LANCES
8.2.1 No dia, horário e local estabelecidos neste Edital, o Pregoeiro fará a
abertura da sessão, recebendo das empresas interessadas os documentos para
credenciamento e os envelopes de Proposta de Preços e Documentação.
8.2.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo
horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação em
contrário do Pregoeiro.
8.2.3 O credenciamento far-se-á por meio do ato constitutivo da empresa ou
procuração, se for particular (Modelo Anexo V) com firma reconhecida, onde
deverão constar poderes expressos para formulação de propostas, em lances
verbais, para interposição de recursos, bem como para os demais atos inerentes
ao certame.
8.2.3.1 O credenciado deverá apresentar Cédula de Identidade ou equivalente,
não lhe sendo permitido representar mais de uma empresa.
8.2.4 Em se tratando de MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE, para que possa gozar dos benefícios previstos na Lei Complementar

123/2006, é obrigatória, no momento do CREDENCIAMENTO, a apresentação da
Declaração, Anexo VII deste Edital.
8.2.5 Terminado o credenciamento, o Pregoeiro procederá abertura dos
envelopes de propostas de preços e classificará a proposta de menor preço e
aquelas que tenham apresentado valores sucessivos e superiores em até 10 %
(dez por cento) relativamente à proposta de menor preço.
8.2.5.1 Quando não forem verificadas no mínimo três propostas escritas de
preços nas condições aqui definidas, o Pregoeiro classificará as melhores
propostas subseqüentes, até no máximo de três, para que seus autores
participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas
propostas escritas.
8.2.6 Em seguida será dado início à etapa de apresentação de lances verbais
pelas licitantes, que deverão ser formulados em forma sucessiva em valores
distintos e decrescentes.
8.2.6.1 O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma
seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada
de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.
8.2.7 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo
Pregoeiro, implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na
manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação
das propostas.
8.2.7.1 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o
proponente desistente às penalidades constantes neste Edital.
8.2.8 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o
Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e
valor, decidindo motivadamente a respeito.
8.2.9 Sendo aceitável a proposta de menor preço, o Pregoeiro abrirá o envelope
contendo a documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para
confirmação das suas condições habilitatórias.
8.2.10 Constatada o atendimento das exigências de habilitação, a proposta será
declarada vencedora provisória do certame.
8.3 - DO JULGAMENTO
8.3.1 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE
8.3.2 - Encerrada a etapa de lances e ordenadas às ofertas, o Pregoeiro
poderá encaminhar, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o
lance de menor valor, para que possa ser obtido preço mais favorável, e
subseqüentemente decidir sobre sua aceitação.
8.3.2.1 - Caso não se realizem lances, será verificada a conformidade entre a
proposta de menor preço e o valor estimado da contratação.

8.3.2.2 - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos
do Edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação,
esta poderá ser aceita.
8.3.3 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, o Pregoeiro informará quem é o
licitante detentor da melhor oferta e este deverá comprovar sua situação de
regularidade.
8.3.3.1 - Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta
que não atender as exigências fixadas neste Edital ou determinar preços
manifestamente inexeqüíveis.
8.3.3.2 - Caso o Pregoeiro entenda que o preço é inexeqüível, deverá, antes
de desclassificar a oferta, estabelecer prazo para que o licitante demonstre a
exeqüibilidade de seu preço; confirmada a inexeqüibilidade, e com a
finalidade de tornar mais eficiente o certame, o Pregoeiro poderá convocar
os licitantes para a apresentação de novos lances,
8.3.3.3 - Para demonstração da exeqüibilidade do preço ofertado, serão
admitidos:
8.3.3.3.1 - planilha de custos elaborada pelo próprio licitante, sujeita a
exame pelo MUNICÍPIO DE IBIPEBA; e
8.3.3.3.2 - contratação em andamento com preços semelhantes;
8.3.3.4 - O licitante que ofertar preço considerado inexeqüível pelo Pregoeiro, e
que não demonstre posteriormente a sua exeqüibilidade, sujeitar-se-á às sanções
administrativas pela não-manutenção da proposta, inclusive aquela tipificada no
art. 93 da Lei Federal nº 8.666, de 1993;
8.3.4 - Constatado o atendimento pleno às exigências do Edital e seus
anexos, será declarado o proponente vencedor provisoriamente.
8.3.5 - Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável ou se o licitante
não atender às exigências habilitatórias, serão convocados os demais licitantes,
na ordem de classificação, para exame de seus documentos de habilitação, até a
apuração de uma proposta que atenda ao Edital e seus anexos, sendo o
respectivo proponente declarado vencedor provisoriamente.
8.3.6 - Após a apuração da menor proposta válida, observada a classificação das
propostas até o momento, será assegurado às pequenas empresas o direito de
preferência à contratação, observadas as seguintes regras:
8.3.6.1 - O Pregoeiro convocará a pequena empresa detentora da proposta
de menor valor dentre aquelas que estejam na situação de empate, ou seja,
cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) em
relação ao valor apresentado pelo proponente vencedor, para que apresente
novo lance INFERIOR ao melhor lance.
8.3.6.2 – Realizado novo lance, nos termos do subitem anterior, o Pregoeiro
examinará a aceitabilidade deste, quanto ao objeto e valor, decidindo
motivadamente a respeito.

8.3.6.3 - Sendo aceitável a nova oferta de preço, a confirmação das condições
habilitatórias da pequena empresa obedecerá ao procedimento previsto no item
8.3.3.
8.3.6.3.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo previsto no item 6.2, para a devida e necessária
regularização.
8.3.6.3.2 - Se houver a necessidade de abertura do prazo para a pequena
empresa regularizar sua documentação fiscal, o Pregoeiro deverá
suspender a sessão de Pregão para o item específico e registrar em ata que
todos os presentes ficam, desde logo, intimados a comparecer no dia e
horário informados para a retomada da sessão de Pregão do item em
referência.
8.3.6.4 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital e seus
anexos, a pequena empresa será declarada vencedora, sendo o seu preço
registrado para o objeto do certame.
8.3.6.5 - Se a pequena empresa não atender às exigências de habilitação, o
Pregoeiro convocará as pequenas empresas remanescentes que estiverem na
situação de empate prevista no subitem 8.3.6.1, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito.
8.3.6.6 - Caso não haja pequena empresa dentro da situação de empate ou não
sejam atendidas às exigências documentais de habilitação, o Pregoeiro registrará
o preço do objeto do certame ao licitante originalmente declarado vencedor.
8.3.6.7 - O disposto neste item (8.3.6) somente se aplicará quando a melhor
oferta válida não tiver sido apresentada por pequena empresa.
8.3.7 - Após a aplicação do critério de desempate, se houver, o Pregoeiro poderá
negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço;
8.3.8 - Da sessão do Pregão, o Pregoeiro gerará ata circunstanciada, na qual
estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.
9- DOS RECURSOS
9.1 - A manifestação da intenção de interpor recurso quanto às decisões do
Pregoeiro será feita no final da sessão, com registro em ata da síntese das suas
razões, podendo os interessados juntarem memoriais no prazo de 03 (três) dias.
9.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a
decadência do direito de recurso.
9.3 - Recurso e impugnação contra a decisão do Pregoeiro não terão efeito
suspensivo.
9.4 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
9.5 - O MUNICÍPIO DE IBIPEBA não se responsabilizará por recursos e
impugnações endereçados via postal ou por outras formas, entregues em locais
diversos da sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Praça 19

de Setembro, s/nº - Centro – Ibipeba - BA, Edifício sede da Prefeitura Municipal
de Ibipeba, e que, por isso, não sejam protocolizados no prazo legal.
10 – DO REGISTRO DOS PREÇOS E DA HOMOLOGAÇÃO
10.1 - O Pregoeiro registrará os preços para o objeto da licitação ao licitante
vencedor, quando inexistir recurso, ou quando existir e for decidido por ele com a
posterior homologação do resultado pela Autoridade Competente.
10.2 – Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade
dos atos procedimentais, a Autoridade Competente registrará o preço do objeto
ao licitante vencedor, quando o Pregoeiro mantiver sua decisão sobre o recurso, e
homologará o procedimento licitatório.
10.3 - Mesmo tendo sido atingida a quantidade total demandada, as licitantes
classificadas, obedecida a ordem de classificação, se desejarem, poderão
registrar os seus preços na Ata, desde que aceitem fornecer nas mesmas
condições e preço do detentor do preço registrado.
10.3.1 - Ao preço do primeiro colocado, poderão ser registrados tantos
fornecedores quantos necessários para que, em função das propostas
apresentadas, seja atingida a quantidade total estimada para o item.
11 - DO REGISTRO DE PREÇOS
11.1 - Homologado o resultado da licitação, o MUNICÍPIO DE IBIPEBA,
respeitada a ordem de classificação, convocará os licitantes com preços
registrados para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, contados da data do recebimento da convocação e, depois de
cumpridos os requisitos de publicidade, o compromisso de fornecimento terá
efeito nas condições estabelecidas na Ata.
11.2 - A Ata de Registro de Preços será assinada pelo MUNICÍPIO DE IBIPEBA,
através de seu Prefeito, e pelos licitantes cujos preços forem registrados.
11.3 - A proposta da licitante poderá ser desclassificada até a assinatura da Ata
de Registro de Preços, se tiver o MUNICÍPIO DE IBIPEBA, conhecimento de fato
ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal, jurídica,
qualificação técnica e/ou econômico-financeira. Neste caso, poderá ser
convocado os licitantes remanescentes para registrar o preço.
11.4 - A Ata de Registro de Preços não obriga o MUNICÍPIO DE IBIPEBA a
adquirir os produtos nela registrados nem firmar contratações nas quantidades
estimadas, podendo realizar licitações específicas para aquisição de um ou mais
itens, obedecida a legislação pertinente, hipótese que, em igualdade de
condições, os beneficiários do registro terão preferência.
11.4.1 - O direito de preferência de que trata o item anterior poderá ser exercido
pelo beneficiário do registro, quando o MUNICÍPIO DE IBIPEBA, optar pela
aquisição do objeto cujo preço está registrado, por outro meio legalmente
permitido, que não a Ata de Registro de Preços, e o preço cotado neste for igual
ou superior ao registrado.

11.5 - Durante a vigência do Registro de Preços, o MUNICÍPIO DE IBIPEBA
convocará os detentores do preço registrado, obedecida obrigatoriamente a
ordem de classificação, a cumprir as obrigações decorrentes da presente licitação
e da Ata de Registro de Preços.
11.6 – O MUNICÍPIO DE IBIPEBA avaliará o mercado constantemente,
promoverá as negociações necessárias ao ajustamento do preço e publicará
trimestralmente eventuais variações nos preços registrados.
11.6.1 - Os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados
no mercado, apurados trimestralmente pelo MUNICÍPIO DE IBIPEBA, mantendose a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da
proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro, com
vistas a manter o mesmo equilíbrio econômico-financeiro.
11.6.2 - As alterações de preços oriundas da revisão dos mesmos, no caso de
desequilíbrio econômico-financeiro, serão publicadas no Diário Oficial do
Município.
11.7 - Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no
mercado, o MUNICÍPIO DE IBIPEBA, negociará com o fornecedor sua redução.
11.7.1 - Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do
compromisso assumido.
11.8 - Se o preço de mercado se tornar superior ao registrado, uma vez frustrada
a negociação, o fornecedor, antes de ser convocado a assinar o contrato ou
receber a autorização de fornecimento, poderá requerer, por escrito, o
cancelamento do registro, devendo anexar aos requerimentos comprovantes, tais
como notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de
fabricantes, entre outros, com vistas a justificar a impossibilidade de cumprir as
exigências da Ata de Registro de Preços.
11.9 - Ocorrendo o cancelamento previsto nas cláusulas 11.7.1 e 11.8, o
fornecedor ficará exonerado da aplicação da penalidade.
11.10 - Cancelados os registros, nos termos previstos nos itens 11.7.1 e 11.8, o
MUNICÍPIO DE IBIPEBA, poderá convocar os demais fornecedores, na ordem de
classificação, visando a igual oportunidade de negociação.
11.11 - Não havendo êxito nas negociações, o MUNICÍPIO DE IBIPEBA,
procederá à revogação da Ata de Registro de Preços ou dos itens respectivos.
11.12 - Da Ata constarão, também, as obrigações do MUNICÍPIO DE IBIPEBA e
do Fornecedor.
11.13 - Os preços registrados vigorarão por 12 (doze) meses, contados a partir da
data da assinatura da Ata, prorrogável por até 12 meses, nos termos da
legislação vigente.
11.14 - Poderá ser realizado Termo aditivo à Ata de Registro de Preços, para a
alteração de quantidades a que se refere a alínea “b”, do inciso I, do art.65 da Lei
8.666/93

11.14.1 – No caso de celebração de contratos decorrentes dessa Ata de registro
de preços, estes não poderão sofrer alterações quantitativas nos termos do item
11.14.
12 – DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12.1 - Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante que
tiver apresentado a proposta vencedora e aceita será convocado para assinar a
Ata de Registro de Preços ou instrumento equivalente, conforme Minuta do
Anexo VI.
12.1.1 – O detentor do preço registrado deverá comprovar a manutenção das
condições demonstradas para habilitação para assinar a Ata de Registro de
Preços ou instrumento equivalente, bem como conservá-las durante toda a sua
execução.
12.1.2 - Caso o licitante com preço registrado não apresente situação regular no
ato da assinatura da Ata de Registro de Preços ou instrumento equivalente, ou
recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada
a ordem de classificação, para celebrar o contrato.
12.2 - O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta
vencedora deverá assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da comunicação,
através de FAX ou Correio ou e-mail.
12.3 – Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura da Ata de
Registro de Preços ou instrumento equivalente, decorrentes desta licitação,
somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e
devidamente fundamentada.
13 - DO PAGAMENTO
13.1 - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será
efetuado pela Tesouraria do MUNICÍPIO DE IBIPEBA, por processo legal, após
a comprovação do fornecimento, nas condições exigidas e apresentação dos
documentos fiscais devidos, em 30 (trinta) dias corridos após apresentação da
Nota Fiscal.
13.2 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de
pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente
regularizados.
14 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1 – Não apresentando o beneficiário do registro de preços situação regular no
ato da assinatura do contrato ou documento equivalente ou recusar-se a assinálo, dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE, bem como o atraso e a
inexecução parcial ou total do Contrato, caracterizarão o descumprimento da
obrigação assumida e permitirão a aplicação das seguintes sanções pelo
CONTRATANTE:
14.1.1 - advertência, que será aplicada sempre por escrito;

14.1.2 - multas;
14.1.3 - suspensão temporária do direito de licitar com o MUNICÍPIO DE
IBIPEBA;
14.1.4 - indenização ao CONTRATANTE da diferença de custo para contratação
de outro licitante;
14.1.5 - declaração de inidoneidade para licitar e contratar
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, no prazo de até 05 (cinco) anos.

com

a

14.2 - A multa será aplicada à razão de:
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor do fornecimento;
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, no caso de atraso superior
a 30 (trinta) dias, com o conseqüente cancelamento da nota de empenho ou
documento correspondente;
14.3 - A sanções previstas nos itens 14.1.1, 14.1.3 e 14.1.5 poderão ser aplicadas
cumulativamente, com a do item 14.1.2, ou não, de acordo com a gravidade da
infração, assegurada ampla defesa à CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis a contar da intimação do ato e, de 10 (dez) dias, para a hipótese de
aplicação da declaração de inidoneidade.
14.4 - A sanções relativas ao inadimplemento de obrigações contratuais serão
aplicadas pelo respectivo contratante, em coordenação com o órgão gerenciador
do registro de preços, para acompanhamento da avaliação de desempenho do
fornecedor.
14.5 - EXTENSÃO DAS PENALIDADES
14.5.1 - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a
Administração Pública poderão ser também aplicadas, garantida a ampla defesa,
àqueles que:
14.5.1.1 apresentarem documentação falsa;
14.5.1.2 - deixarem de apresentar documentação exigida para o certame;
14.5.1.3 - ensejarem o retardamento do Pregão ou da execução do objeto da
licitação;
14.5.1.4 - não mantiverem a proposta;
14.5.1.5 - falharem ou fraudarem a execução do contrato;
14.5.1.6 - comportarem-se de modo inidôneo; ou
14.5.1.7 - cometerem fraude fiscal
15 - DO ÓRGÃO PARTICIPANTE
15.1 - O órgão participante deste Registro de Preços é A PREFEITURA
MUNICÍPAL DE IBIPEBA/BA.

16 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1 - Este Edital e seus anexos deverão ser lidos e interpretados na íntegra,
e após encaminhamento da proposta não serão aceitas alegações de
desconhecimento ou discordância de seus termos.
16.2 - Até o 5º (quinto) dia após a publicação do aviso do Edital, qualquer
pessoa, inclusive licitante, poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato
convocatório do Pregão.
16.2.1 - Quaisquer esclarecimentos sobre este Edital deverão ser solicitados, por
escrito, junto à sala da Comissão Permanente de Licitação do MUNICÍPIO DE
IBIPEBA, localizada na Praça 19 de Setembro, s/nº - Centro – IBIPEBA - BA, no
mesmo prazo do item 16.2.
16.2.2 - Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão
se identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu
esclarecimentos) e disponibilizar as informações para contato (endereço
completo, telefone, FAX e e-mail).
16.2.3 – Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e
quatro horas contados da sua protocolização, apoiado pelo setor técnico
responsável pela elaboração do Edital ou pelo órgão jurídico, conforme o caso;
16.2.4 – Será designada nova data para realização do certame quando:
16.2.4.1 - for acolhida a impugnação contra o ato convocatório,
16.2.4.2 – o Pregoeiro não responder dentro do prazo estabelecido no item
16.2.3,
16.2.4.3 – houver qualquer modificação no ato convocatório, exceto quando a
alteração não afetar a formulação das propostas.
16.2.5 - Os esclarecimentos das consultas formuladas serão divulgados mediante
correspondências enviadas aos potenciais licitantes, por correio, FAX ou e-mail.
16.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do
julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo e a aferição do ofertado.
16.4 - É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a
sessão do Pregão.
16.5 - O objeto da presente Ata de Registro de Preços poderá sofrer acréscimos
ou supressões conforme previsto no parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93.
16.6 – O Pregoeiro no julgamento das propostas e da habilitação poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e
de sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, com validade e
eficácia, e acessível a todos os interessados;
16.7 - É vedado ao licitante detentor do preço registrado subcontratar total ou
parcialmente o fornecimento do objeto deste Pregão.

16.8 - Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública poderá
utilizar a Ata de Registro de Preços durante sua vigência, desde que manifeste
interesse e mediante prévia consulta ao MUNICÍPIO DE IBIPEBA;
16.8.1 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços,
quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar
seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os
possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a
ordem de classificação.
16.8.2 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços,
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do
fornecimento adicional, independentemente dos quantitativos registrados em Ata,
desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente
assumidas.
16.8.3 - As aquisições adicionais não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados
originalmente na Ata de Registro de Preços.
16.9 - A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse
público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada,
em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente comprovado.
16.9.1 - A anulação do procedimento licitatório induzirá à da Ata ou contrato.
16.9.2 - Os 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.
16.9.3 - A anulação de ato não induz, necessariamente, àquela do procedimento,
podendo ser aproveitados os atos legalmente praticados antes da referida
anulação.
16.10 - 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 a complementar a
instrução do processo.
16.11 - Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos
sobre a presente licitação serão prestadas no horário de 08:00 às 13:00 horas de
segunda a sexta-feira, pelo telefax (74) 3648-2110.
16.12 - Este Edital encontra-se disponível na sala da Comissão Permanente de
Licitação, localizada na Praça 19 de Setembro, s/nº - Centro – Ibipeba - BA,
Edifício sede da Prefeitura Municipal de IBIPEBA.
Ibipeba / BA, 11 de janeiro de 2022.

Edésio Micael Szervinsks Mendonça
Pregoeiro Oficial

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1

- DA JUSTIFICATIVA:

1.1 - “O Município de Ibipeba, através da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, coordena e executa a Política Municipal de Assistência
Social, garantindo o atendimento das necessidades básicas, por um conjunto
integrado de ações de iniciativa pública e participação da sociedade. Dentre os
Benefícios e Serviços que esta política garante, temos os Benefícios Eventuais,
como o Auxilio Funeral para o atendimento da população que encontra-se em
situação de vulnerabilidade social do Município de Ibipeba/BA.”
2 - DO OBJETO (especificação e quantidade):
2.1 - O presente Termo de Referência tem por objetivo nortear a licitação que tem
como objeto registro de preço para Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de auxílio funeral, para atendimento a população carente
do Município de Ibipeba, para futura e eventual contratação.
2.2 - Conforme exigência legal, a Secretaria Municipal de Administratação do
Municipio de Ibipeba realizou pesquisa de preços de mercado e estimativa de
custos junto a empresas do ramo dos objetos licitados, tendo apurado a média
estimativa por item, conforme descrito abaixo:
ORÇAMENTO ESTIMATIVO - ESTIMATIVA DE PREÇO - CONSUMO E
CUSTO ESTIMADO ANUALMENTE
VALOR MÉDIO
ITEM

01

02

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

URNA MORTUÁRIA SIMPLES ADULTA:
Uma urna simples adulta, caixa e tampa em
madeira maciça, fundo em chapa dura ou
pinus, sobretampo em chapa dura,
encaixado na tampa, revestido com forro
em material biodegradável branco, babado
de não tecido 50g., branco, deverá conter
04 (quatro) chavetas latonadas na cor
prateada, 06 (seis) alças tipo dura, deverá
ser pintado com seladora com verniz ou
material similar sem brilho e travesseiro
solto.
URNA MORTUÁRIA GORDA ADULTA:
Uma urna simples adulta, caixa e tampa em
madeira maciça, fundo em chapa dura ou
pinus, sobretampo em chapa dura,
encaixado na tampa, revestido com forro
em material biodegradável branco, babado

QUANT

UND

UNID

50

UNID
5

V. UNIT.

V. TOTAL.

03

04

05

06

de não tecido 50g., branco, deverá conter
04 (quatro) chavetas latonadas na cor
prateada, 06 (seis) alças tipo dura, deverá
ser pintado com seladora com verniz ou
material similar sem brilho e travesseiro
solto, que soporte até 140 Kg.
URNA MORTUARIA SIMPLES INFANTIL:
Urna simples infantil: urna mortuária popular
simples, caixa e tampa em madeira maciça,
fundo em chapa dura ou pinus, sobretampo
em chapa dura, encaixado na tampa,
revestido
com
forro
em
material
biodegradável branco, babado de não
tecido 50g. branco, deverá conter 04
(quatro) chavetas latonadas na cor
prateada, 06 (seis) alças tipo dura, deverá
ser pintado com seladora com verniz ou
material similar sem brilho e travesseiro
solto. 60 Cm
URNA MORTUARIA SIMPLES INFANTIL:
Urna simples infantil: urna mortuária popular
simples, caixa e tampa em madeira maciça,
fundo em chapa dura ou pinus, sobretampo
em chapa dura, encaixado na tampa,
revestido
com
forro
em
material
biodegradável branco, babado de não
tecido 50g. branco, deverá conter 04
(quatro) chavetas latonadas na cor
prateada, 06 (seis) alças tipo dura, deverá
ser pintado com seladora com verniz ou
material similar sem brilho e travesseiro
solto. 80 Cm
URNA MORTUARIA SIMPLES INFANTIL:
Urna simples infantil: urna mortuária popular
simples, caixa e tampa em madeira maciça,
fundo em chapa dura ou pinus, sobretampo
em chapa dura, encaixado na tampa,
revestido
com
forro
em
material
biodegradável branco, babado de não
tecido 50g. branco, deverá conter 04
(quatro) chavetas latonadas na cor
prateada, 06 (seis) alças tipo dura, deverá
ser pintado com seladora com verniz ou
material similar sem brilho e travesseiro
solto. 1,0 Mt
URNA MORTUARIA SIMPLES INFANTIL:
Urna simples infantil: urna mortuária popular

UNID

3

UNID

3

UNID

3

3

UNID

07

08

09

10

simples, caixa e tampa em madeira maciça,
fundo em chapa dura ou pinus, sobretampo
em chapa dura, encaixado na tampa,
revestido
com
forro
em
material
biodegradável branco, babado de não
tecido 50g. branco, deverá conter 04
(quatro) chavetas latonadas na cor
prateada, 06 (seis) alças tipo dura, deverá
ser pintado com seladora com verniz ou
material similar sem brilho e travesseiro
solto. 1,20 Mt
URNA MORTUARIA SIMPLES INFANTIL:
Urna simples infantil: urna mortuária popular
simples, caixa e tampa em madeira maciça,
fundo em chapa dura ou pinus, sobretampo
em chapa dura, encaixado na tampa,
revestido
com
forro
em
material
biodegradável branco, babado de não
tecido 50g. branco, deverá conter 04
(quatro) chavetas latonadas na cor
prateada, 06 (seis) alças tipo dura, deverá
ser pintado com seladora com verniz ou
material similar sem brilho e travesseiro
solto. 1,40 Mt
TRANSLADO,
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE CADÁVERES, POR
QUILOMETRO.

UNID

3

KM
3.000
Un

ORNAMENTAÇÃO:

-Fornecimento de flores naturais para
ornamentação da urna;
- Fornecimento de Coroa de Flores;
- Fornecimento de véu;
- Fornecimento de vestes simples;
- Fornecimento de velas (DUAS VELAS).
TANATOPRAXIA:
Serviço de tanatopraxia quando se fizer
necessário, atendimento de no máximo 01
hora após o falecimento.

50

UNID
20

Valor Médio total dos itens: R$.
Nos preços cotados já se encontram computados todos os impostos, taxas,
fretes e demais despesas que, direta ou indiretamente tenham relação com o
objeto deste contrato, isentando o CONTRATANTE de quaisquer ônus por
despesas decorrentes.

3 - ENTREGA: PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:
3.1. A entrega do material licitado deverá ocorrer imediatamente após o envio ao
Contratado da Autorização de Fornecimento, no prazo de até 03 (três) horas do
recebimento da autorização.
3.2. A fixação da área de localização do estabelecimento comercial, neste caso, é
indispensável, evitando prejuízos econômicos, visto que a localização em outro
município ou em distância superior a 15 quilômetros encarece o custo final da
contratação, ensejando também perda de tempo.
PARAGRAFO PRIMEIRO - Os produtos serão solicitados à empresa vencedora,
pela Divisão de Compras desta municipalidade, conforme necessidade do
Departamento solicitante.
PARAGRAFO SEGUNDO - A não entrega no prazo acima estipulado será
considerado como desistência, podendo a administração pública, indicar o
próximo colocado nos itens que ganhou o primeiro, para a entrega, nas mesmas
condições oferecidas pelo primeiro colocado, nos termos da legislação vigente;
PARAGRAFO TERCEIRO - A empresa vencedora será única e exclusiva
responsável pelo atendimento das legislações: fiscais, tributários, previdenciários,
trabalhistas, segurança e medicina do trabalho, ambientais, equipamentos de
proteção individual e seguros em geral.
PARAGRAFO QUARTO – Os itens deverão ser transportados adequadamente,
de forma a assegurar a sua qualidade.
PARAGRAFO QUINTO - Todos os produtos e serviços prestados serão
conferidos por profissional designado pelo Departamento solicitante, em caso de
comprometimento na integridade física dos produtos, poderão pedir a substituição
dos mesmos, e será emitido laudo de recebimento em relação aos produtos
entregues não condizentes com o acordo firmado com a(s) empresa(s).
PARAGRAFO SEXTO - É vedado à empresa vencedora entregar produtos e/ou
serviços sem emissão de autorização de fornecimento expedida pelo
departamento de compras e licitações, sob pena de não reconhecimento das
mesmas;
PARAGRAFO SÉTIMO – É vedada a empresa vencedora interromper a entrega
dos materiais por qualquer motivo, sem aviso prévio antecipado e de no mínimo
15 (quinze) dias do referido ato, sob pena de não aceitação do mesmo e
aplicação de sansões administrativas;
PARAGRAFO OITAVO - A empresa vencedora será única e exclusiva
responsável pelo atendimento das legislações: fiscais, tributários, previdenciários,

trabalhistas, segurança e medicina do trabalho, ambientais, equipamentos de
proteção individual e seguros em geral;
PARAGRAFO NONO - É vedada a empresa vencedora transferir a outrem, no
todo ou em parte, o objeto deste Contrato, sem prévia e expressa anuência da
Administração;
PARAGRAFO DECIMO - Todos os materiais fornecidos pelo licitante vencedor
deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas
baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial – ABNT,
INMETRO, etc, atentando-se a proponente, principalmente para as prescrições
contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Arcar com todas as despesas, diretas ou
indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer
ônus para a CONTRATANTE;
PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Manter-se em compatibilidade com as
obrigações assumidas e condições de habilitação e qualificação exigidas no
edital;
4 - DA VIGÊNCIA
4.1 - O presente contrato terá vigência de 03 (três) meses, e sua eficácia dar-se-á
a partir da data de sua publicação, por extrato do contrato, podendo ser
prorrogado por períodos iguais e sucessivos até o limite de 60 meses mediante
celebração de Termo Aditivo, de comum acordo entre as partes e justificativa
devidamente aprovada pelo Departamento solicitante, (a prorrogação poderá
ocorrer caso ainda exista saldo a ser retirado).
5 – DO PAGAMENTO
5.1 - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será
efetuado pela Tesouraria do MUNICÍPIO DE IBIPEBA, por processo legal, após a
comprovação do fornecimento, nas condições exigidas e apresentação dos
documentos fiscais devidos, em 30 (trinta) dias corridos após apresentação da
Nota Fiscal.
5.2 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de
pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente
regularizados.
7 – DA MODALIDADE DA LICITAÇÃO:
7.1 - Esta licitação deverá ser realizada na modalidade de PREGÃO
(PRESENCIAL), de acordo com os ditames legais previstos na Lei Federal nº
8.666/93, Lei nº 10.520/02.

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA
NOME DA EMSPRESA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
EMAIL:
VALOR MÉDIO
ITEM

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

01

URNA MORTUÁRIA SIMPLES ADULTA:
Uma urna simples adulta, caixa e tampa em
madeira maciça, fundo em chapa dura ou
pinus, sobretampo em chapa dura,
encaixado na tampa, revestido com forro
em material biodegradável branco, babado
de não tecido 50g., branco, deverá conter
04 (quatro) chavetas latonadas na cor
prateada, 06 (seis) alças tipo dura, deverá
ser pintado com seladora com verniz ou
material similar sem brilho e travesseiro
solto.
URNA MORTUÁRIA GORDA ADULTA:
Uma urna simples adulta, caixa e tampa em
madeira maciça, fundo em chapa dura ou
pinus, sobretampo em chapa dura,
encaixado na tampa, revestido com forro
em material biodegradável branco, babado
de não tecido 50g., branco, deverá conter
04 (quatro) chavetas latonadas na cor
prateada, 06 (seis) alças tipo dura, deverá
ser pintado com seladora com verniz ou
material similar sem brilho e travesseiro
solto, que soporte até 140 Kg.
URNA MORTUARIA SIMPLES INFANTIL:
Urna simples infantil: urna mortuária popular
simples, caixa e tampa em madeira maciça,
fundo em chapa dura ou pinus, sobretampo
em chapa dura, encaixado na tampa,
revestido
com
forro
em
material
biodegradável branco, babado de não
tecido 50g. branco, deverá conter 04
(quatro) chavetas latonadas na cor

02

03

QUANT

UND

UNID

50

UNID

5

UNID

3

V. UNIT.

V. TOTAL.

04

05

06

07

prateada, 06 (seis) alças tipo dura, deverá
ser pintado com seladora com verniz ou
material similar sem brilho e travesseiro
solto. 60 Cm
URNA MORTUARIA SIMPLES INFANTIL:
Urna simples infantil: urna mortuária popular
simples, caixa e tampa em madeira maciça,
fundo em chapa dura ou pinus, sobretampo
em chapa dura, encaixado na tampa,
revestido
com
forro
em
material
biodegradável branco, babado de não
tecido 50g. branco, deverá conter 04
(quatro) chavetas latonadas na cor
prateada, 06 (seis) alças tipo dura, deverá
ser pintado com seladora com verniz ou
material similar sem brilho e travesseiro
solto. 80 Cm
URNA MORTUARIA SIMPLES INFANTIL:
Urna simples infantil: urna mortuária popular
simples, caixa e tampa em madeira maciça,
fundo em chapa dura ou pinus, sobretampo
em chapa dura, encaixado na tampa,
revestido
com
forro
em
material
biodegradável branco, babado de não
tecido 50g. branco, deverá conter 04
(quatro) chavetas latonadas na cor
prateada, 06 (seis) alças tipo dura, deverá
ser pintado com seladora com verniz ou
material similar sem brilho e travesseiro
solto. 1,0 Mt
URNA MORTUARIA SIMPLES INFANTIL:
Urna simples infantil: urna mortuária popular
simples, caixa e tampa em madeira maciça,
fundo em chapa dura ou pinus, sobretampo
em chapa dura, encaixado na tampa,
revestido
com
forro
em
material
biodegradável branco, babado de não
tecido 50g. branco, deverá conter 04
(quatro) chavetas latonadas na cor
prateada, 06 (seis) alças tipo dura, deverá
ser pintado com seladora com verniz ou
material similar sem brilho e travesseiro
solto. 1,20 Mt
URNA MORTUARIA SIMPLES INFANTIL:
Urna simples infantil: urna mortuária popular
simples, caixa e tampa em madeira maciça,
fundo em chapa dura ou pinus, sobretampo

UNID

3

UNID

3

UNID

3

UNID
3

08

09

10

em chapa dura, encaixado na tampa,
revestido
com
forro
em
material
biodegradável branco, babado de não
tecido 50g. branco, deverá conter 04
(quatro) chavetas latonadas na cor
prateada, 06 (seis) alças tipo dura, deverá
ser pintado com seladora com verniz ou
material similar sem brilho e travesseiro
solto. 1,40 Mt
TRANSLADO,
TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE CADÁVERES, POR
QUILOMETRO.

KM
3.000
Un

ORNAMENTAÇÃO:

-Fornecimento de flores naturais para
ornamentação da urna;
- Fornecimento de Coroa de Flores;
- Fornecimento de véu;
- Fornecimento de vestes simples;
- Fornecimento de velas (DUAS VELAS).
TANATOPRAXIA:
Serviço de tanatopraxia quando se fizer
necessário, atendimento de no máximo 01
hora após o falecimento.

50

UNID
20

VALIDADE DA PROPOSTA: (NÃO INFERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS).
DECLARAÇÃO: DECLARO que nos preços já se encontram computados
todos os impostos, taxas, fretes e demais despesas que, direta ou indiretamente
tenham relação com o objeto deste contrato, isentando o CONTRATANTE de
quaisquer ônus por despesas decorrentes.
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO (caso se consagre vencedora)
Banco/Agencia/Conta
LOCAL/DATA
RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO:

“Obs: Carimbo e Assinatura da Empresa em todas as folhas”

ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO
A
empresa
....................................................................................................,
inscrita no CNPJ (MF) nº .................................................., por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) ............................................................., RG
Nº:........................................ e CPF nº: .................................., DECLARA, para
fins do disposto no inciso “V” (cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art.
7o da Constituição Federal) 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, que não emprega menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de dezesseis anos.
........................................................
Localidade / data

..........................................................
Empresa
Representante legal

“ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR NO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO”

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS E CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

DECLARAÇÃO
A empresa (RAZÃO SOCIAL), inscrita no CNPJ (CNPJ), estabelecida na
(ENDEREÇO COMPLETO), por intermédio do seu representante legal (NOME
DO REPRESENTANTE LEGAL), CPF (CPF), infra-assinado, para cumprimento
no inciso VII, do Artigo 4º, da Lei Federal 10.520/02, de 17/07/2002, publicada no
D.O.U de 18/07/2002, DECLARA que inexistem fatos impeditivos para sua
habilitação e que cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos
no EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) 004-2022, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores.

Local e Data

Nome da Empresa
Nome e Assinatura do Representante Legal

“ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ ESTAR NO ENVELOPE DE HABILITAÇÃO”

ANEXO V

(MODELO)
CARTA DE CREDENCIAMENTO
Pelo
presente
instrumento
credenciamos
o(a)
Sr.(a)
__________________________________________________,
portador da Carteira de Identidade nº _________________________
e CPF nº _________________________, para participar das reuniões
relativas ao processo licitatório acima referenciado, o qual está
autorizado a requerer vistas de documentos e propostas, manifestarse em nome da empresa, desistir e interpor recursos, rubricar
documentos, assinar atas, propostas de preços e praticar todos os
atos necessários ao procedimento licitatório, a que tudo daremos por
firme e valioso.
____________________/__, ____ de _______________ de 20____.

_________________________________
Assinatura do representante legal
Identificação do representante
Carimbo padronizado da empresa

ANEXO VI
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. < inserir o número > / 2022
Aos < inserir o dia por extenso > dias do mês de < inserir o mês por extenso > de 2022, o
< inserir o nome do órgão/entidade por extenso > , Órgão Gerenciador deste Registro de
Preços, situado na <inserir endereço>, inscrito no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o
n°
, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. <inserir o nome/CPF>,
residente e domiciliado em < inserir o Município e a UF >, doravante denominado
ÓRGÃO GERENCIADOR, nos termos das disposições legais aplicáveis e do disposto no
Edital do Pregão (Presencial) nº. **/2022, que originou esta Ata, de acordo com o
resultado da classificação das propostas apresentadas, publicado no Diário Oficial do dia
< inserir o dia em algarismos > de < inserir o mês por extenso > de 2022 e transcurso o
prazo para interposição de recursos, resolve registrar os preços da(s) empresa(s) abaixo
identificada(s), por item, a seguir denominadas simplesmente FORNECEDOR, que
firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, observadas as disposições do
Edital e as cláusulas deste instrumento.
Fornecedor: A empresa < inserir o nome do Fornecedor >, estabelecida à < inserir o
endereço completo do Fornecedor >, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n°
< inserir o CNPJ do Fornecedor >, neste ato representada pelo seu < inserir o cargo ou
função >, Sr.(a) < inserir o nome completo >, < inserir a nacionalidade >, < inserir o
estado civil >, < inserir a profissão >, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº.
<
inserir
o
CPF
>,
portador(a)
do
RG
n°.
< inserir o Documento de Identificação >, residente e domiciliado em < inserir o Município
e a UF >.
Cláusula Primeira – DO OBJETO
1.1 - Constitui objeto desta Ata registro de preço para Contratação de empresa

especializada na prestação de serviços de auxilio funeral, para atendimento a
população carente do Município de Ibipeba, para futura e eventual contratação,

conforme descrições, especificações técnicas e demais condições constantes do ANEXO
I do Edital de licitação que originou o registro, parte integrante e inseparável deste
instrumento.
Cláusula Segunda – DOS PREÇOS REGISTRADOS

2.1 - Os quantitativos e os preços registrados ofertados por item do objeto encontram-se
relacionados no quadro abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

UNID QUANT

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
TOTAL

2.2 - Este instrumento não obriga o MUNICÍPIO DE IBIPEBA a adquirir os produtos nele
registrados nem firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo realizar
licitação específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação
pertinente, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário deste registro
terá preferência.

Cláusula Terceira – DA VIGÊNCIA
3.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 03 (três) meses, contada
a partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogada nos termos da legislação
vigente.
Clausula Quarta - DO ÓRGÃO PARTICIPANTE
4.1 - A entidade participante deste Registro de Preços é A PREFEITURA MUNICÍPAL DE
IBIPEBA, através da Secretaria de Assistencia Social.
4.2 - Os órgãos e entidades que não participaram inicialmente deste registro de preços,
quando desejarem fazer uso desta Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu
interesse junto ao ÓRGÃO GERENCIADOR, para que este indique os possíveis
fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de
classificação.
4.2.1 - Caberá ao FORNECEDOR beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas
as condições estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento adicional,
independentemente dos quantitativos aqui registrados, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações assumidas nesta Ata.
4.2.2 - As aquisições adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade que aderir a
esta Ata, a 100% (cem por cento) dos quantitativos originalmente aqui registrados.
Cláusula Quinta - ENTREGA: PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:
5.1 - A entrega dos produtos/serviços deverá ser realizada IMEDIATAMENTE após a
emissão da autorização de fornecimento, podendo ser prorrogado de conformidade com
o disposto na Lei 8.666/93.
PARAGRAFO PRIMEIRO - Os produtos serão solicitados à empresa vencedora, pela
Divisão de Compras desta municipalidade, conforme necessidade do Departamento
solicitante.
PARAGRAFO SEGUNDO - A não entrega no prazo acima estipulado será considerada
como desistência, podendo a administração pública, indicar o próximo colocado nos itens
que ganhou o primeiro, para a entrega, nas mesmas condições oferecidas pelo primeiro
colocado, nos termos da legislação vigente;
PARAGRAFO TERCEIRO - A empresa vencedora será única e exclusiva responsável
pelo atendimento das legislações: fiscais, tributários, previdenciários, trabalhistas,
segurança e medicina do trabalho, ambientais, equipamentos de proteção individual e
seguros em geral.
PARAGRAFO QUARTO – Os itens deverão ser transportados adequadamente, de forma
a assegurar a sua qualidade.
PARAGRAFO QUINTO - Todos os produtos e serviços prestados serão conferidos por
profissional designado pelo Departamento solicitante, em caso de comprometimento na
integridade física dos produtos, poderão pedir a substituição dos mesmos, e será emitido
laudo de recebimento em relação aos produtos entregues não condizentes com o acordo
firmado com a(s) empresa(s).

PARAGRAFO SEXTO - É vedado à empresa vencedora entregar produtos e/ou serviços
sem emissão de autorização de fornecimento expedida pelo departamento de compras e
licitações, sob pena de não reconhecimento das mesmas;
PARAGRAFO SÉTIMO – É vedada a empresa vencedora interromper a entrega dos
materiais por qualquer motivo, sem aviso prévio antecipado e de no mínimo 15(quinze)
dias do referido ato, sob pena de não aceitação do mesmo e aplicação de sansões
administrativas;
PARAGRAFO OITAVO - A empresa vencedora será única e exclusiva responsável pelo
atendimento das legislações: fiscais, tributários, previdenciários, trabalhistas, segurança e
medicina do trabalho, ambientais, equipamentos de proteção individual e seguros em
geral;
PARAGRAFO NONO - É vedada a empresa vencedora transferir a outrem, no todo ou
em parte, o objeto deste Contrato, sem prévia e expressa anuência da Administração;
PARAGRAFO DECIMO - Todos os materiais fornecidos pelo licitante vencedor deverão
atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos
órgãos competentes de controle de qualidade industrial – ABNT, INMETRO, etc,
atentando-se a proponente, principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII,
da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas,
decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a
CONTRATANTE;
PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Manter-se em compatibilidade com as obrigações
assumidas e condições de habilitação e qualificação exigidas no edital;
Cláusula Sexta – DO PAGAMENTO
6.1 - O pagamento decorrente da concretização do objeto desta licitação será efetuado
pela Tesouraria do MUNICÍPIO DE IBIPEBA, por processo legal, após a comprovação do
fornecimento, nas condições exigidas e apresentação dos documentos fiscais devidos,
em 30 (trinta) dias corridos após apresentação da Nota Fiscal.
6.2 - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de
pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente
regularizados.
Cláusula Setima – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
7.1 - Compete ao ÓRGÃO GERENCIADOR:
7.1.1 - Gerenciar a presente Ata, devendo, para tal, nomear um gestor para
acompanhamento dos fornecimentos realizados;
7.1.2 - Avaliar o mercado constantemente de forma a comprovar que os preços
registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.
7.1.3 - Promover as negociações necessárias ao ajustamento do preço e publicar
trimestralmente eventuais alterações nos preços registrados;

7.1.4 - Cuidar para que, durante a vigência da presente Ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas da licitante na licitação, bem como o
cumprimento das obrigações assumidas;
7.1.5 - Notificar o FORNECEDOR de qualquer irregularidade ocorrida no fornecimento.
7.1.6 - Efetuar o pagamento referente ao objeto a ser contratado nos termos da Cláusula
Oitava da presente Ata;
7.1.7 – Aplicar as sanções relativas ao inadimplemento de obrigações contratuais, para
acompanhamento da avaliação de desempenho do fornecedor.
7.2 - COMPETE AO FORNECEDOR DETENTOR DO PREÇO REGISTRADO:
7.2.1 - Fornecer durante 12 (doze) meses o objeto desta Ata, a contar da publicação do
extrato da mesma no Diário Oficial, na forma e condições aqui fixadas, mediante
requisição do MUNICÍPIO DE IBIPEBA, devidamente assinada pela autoridade
responsável, em conformidade com o Edital e demais informações constantes do Pregão
(Presencial) n°. 004-2022;
7.2.2 - Entregar o objeto de acordo com as especificações exigidas no Edital e em
consonância com a proposta respectiva, responsabilizando-se por eventuais prejuízos
decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula estabelecida nesta Ata;
7.2.3 - Entregar os produtos nos locais indicados pelo MUNICÍPIO DE IBIPEBA,
observado o disposto na Cláusula Sexta;
7.2.4 - Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os
produtos que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste
instrumento;
7.2.5 - Substituir, no prazo de 05 (cinco) dias úteis e sem ônus para o MUNICÍPIO DE
IBIPEBA, os produtos devolvidos em razão de divergências entre o material entregue e
as especificações contidas nesta Ata, sujeitando-se, ainda, às sanções cabíveis;
7.2.6 - Cumprir durante toda a execução da Ata de Registro de Preços as obrigações por
ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
bem como apresentar, a cada fatura, comprovação de regularidade perante a Seguridade
Social (FGTS e INSS);
7.2.7 - Apresentar, durante todo o prazo de vigência desta Ata, à medida que forem
vencendo os prazos de validade da documentação apresentada, novos documentos que
comprovem as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, bem
como os que comprovem o cumprimento das obrigações assumidas;
7.2.8 - Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, os fornecimentos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes
da sua execução;
7.2.9 - Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo MUNICÍPIO DE IBIPEBA, referentes à forma de fornecimento dos
produtos e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta Ata;
7.2.10 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo ÓRGÃO GERENCIADOR,
cujas exigências se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência ao mesmo,
imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução
do fornecimento e da garantia;

7.2.11 - Comunicar imediatamente ao ÓRGÃO GERENCIADOR qualquer alteração
ocorrida no endereço, conta bancária e outras necessárias para recebimento de
correspondência;
7.2.12 - Aceitar os acréscimos e supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) nos
quantitativos registrados, sempre nas mesmas condições estipuladas nesta Ata;
7.2.13 - Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Município de IBIPEBA ou a
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das
obrigações assumidas na presente Ata.
Cláusula Oitava - DA ADESÂO DO CARONA:
8.1 - Qualquer órgão ou entidade da Administração Pública não-participante do certame
licitatório poderá utilizar a Ata, durante sua vigência, desde que:
8.1.1 - comprove nos autos a vantagem da adesão;
8.1.2 - consulte previamente o órgão gerenciador; e
8.1.3 - observe a quantidade licitada do objeto constante da Ata e sua compatibilidade
com a expectativa de compra, no exercício, para que não ocorra fracionamento.
8.2 - Caberá ao fornecedor beneficiário da ARP, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não prejudique as
obrigações anteriormente assumidas.
8.3 - As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou
entidade, aos quantitativos iniciais registrados na ARP.
8.4 – Poderão utilizar-se da ARP, como carona, mediante prévia consulta ao órgão
gerenciador, outros entes da Administração Pública e entidades privadas.
8.5 - As contratações dos caronas poderão ser aditadas em quantidades, na forma
permitida no art. 65, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, se a respectiva Ata não tiver sido
aditada.
8.6 – O Órgão Gerenciador não responde pelos atos do Órgão carona.
8.7 – A responsabilidade do órgão carona é restrita às informações que esse produzir,
não respondendo pelas eventuais irregularidades do procedimento da licitação.
Cláusula Nona – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
9.1 – A presente Ata ou o registro de fornecedor específico poderão ser cancelados de
pleno direito nas seguintes situações:
9.1.1 - Pelo ÓRGÃO GERENCIADOR quando:
9.1.1.1 - O Fornecedor detentor do preço registrado não cumprir as obrigações
constantes desta Ata de Registro de Preços;
9.1.1.2 - O Fornecedor não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua
justificativa;
9.1.1.3 - Ocorrer qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de
Registro de Preços decorrente do Registro de Preços;
9.1.1.4 - Os preços registrados apresentarem-se superiores aos praticados no mercado;

9.1.1.5 - O Fornecedor der causa à rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços
ou contrato decorrente do Registro de Preços, por um dos motivos discriminados no art.
78 e seus incisos da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993;
9.1.1.6 - Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela
Administração.
9.1.2 - Pelo FORNECEDOR:
9.1.2.1 - Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir
as exigências do Instrumento Convocatório que deu origem ao Registro de Preços, com
antecedência de 30 (trinta) dias, sem prejuízo das penalidades previstas no Instrumento
Convocatório, nesta Ata, bem como de ressarcimento ao Município de IBIPEBA por
perdas e danos;
9.1.2.2 - Mediante solicitação por escrito, na ocorrência de fato superveniente, decorrente
de caso fortuito ou força maior.
9.2 - O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e
a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão
gerenciador.
Cláusula Décima – DO CONTROLE DO REGISTRO DE PREÇOS
10.1 – O controle do SRP será realizado:
10.1.1 - pelos órgãos do sistema de controle interno e externo, na forma da lei;
10.1.2 – pelo cidadão e pelas pessoas jurídicas, legalmente representadas, mediante
petição fundamentada dirigida ao gerenciador do SRP, e, quando for o caso, aos titulares
dos órgãos carona; e
10.1.3 – por fornecedores de bens e prestadores de serviços que desejam, por quaisquer
razões, impugnar a Ata.
10.2 – Caberá ao órgão gerenciador e aos respectivos órgãos carona demonstrar a
legalidade e regularidade dos atos que praticarem, na forma do art. 113 da lei Federal nº
8.666, de 1993.
10.3 – as denúncias, petições e impugnações anônimas, ou não identificadas ou
fundamentadas, serão arquivadas pela autoridade competente.
10.4 – O prazo para apreciação da petição e impugnação, regularmente identificada e
fundamentada será de cinco dias úteis, a contar do recebimento.
Cláusula Décima Primeira – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
11.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a
inadimplência do Fornecedor, sujeitando-o às seguintes penalidades:
11.1.1 - Advertência por escrito sobre o descumprimento do contrato e outras obrigações
assumidas, quando considerados faltas leves, e a determinação da adoção das
necessárias medidas de correção;
11.1.2 - Multa, observados os seguintes limites:
11.1.2.1 - de 0,3 % (três décimos por cento) por dia, a partir do primeiro dia útil
subseqüente ao do vencimento do prazo para cumprimento da obrigação, até o trigésimo
dia de atraso, sobre o valor do fornecimento não realizado;
11.1.2.2 - de 20 % (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, a partir
do primeiro dia útil subseqüente ao do vencimento do prazo para cumprimento das

obrigações, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos produtos
constantes do instrumento desta Ata, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos
que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora
das especificações contratadas;
11.1.3 - Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de
contratar com o MUNICÍPIO DE IBIPEBA.
11.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir ao Município de
IBIPEBA pelos prejuízos resultantes de ação ou omissão do mesmo.
11.2 - O valor da multa aplicada será retido dos pagamentos devidos à Contratada e,
caso não sejam suficientes, a diferença será cobrada de acordo com a legislação em
vigor.
11.3 - As sanções previstas nas cláusulas 13.1.1 a 13.1.3 poderão ser aplicadas
cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla
defesa ao detentor do preço registrado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da
intimação do ato, salvo na hipótese de aplicação de declaração de inidoneidade para
licitar e contratar, cujo prazo de defesa será de 10 (dez) dias úteis.
11.4 - As multas e outras sanções administrativas só poderão ser relevadas
motivadamente por conveniência administrativa, mediante ato devidamente justificado,
expedido pela autoridade competente da Contratante.
11.4.1 - A critério do MUNICÍPIO DE IBIPEBA, poderão ser suspensas as penalidades,
no todo ou em parte, quando o atraso na entrega do material for devidamente justificado
pelo Fornecedor e aceito pela Contratante, que fixará novo prazo, este improrrogável,
para a completa execução das obrigações assumidas.
11.5 - A inexecução parcial ou total do contratado, nos termos do art. 79 da Lei Federal
nº. 8.666/93 poderá implicar a imediata rescisão unilateral desta Ata, com a aplicação das
penalidades cabíveis, observada a conclusão do processo administrativo pertinente;
11.5.1 - Ocorrida a rescisão pelo motivo retro citado, a Contratante poderá contratar o
remanescente, mediante dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, XI, da Lei Federal
nº. 8.666/93, observada a ordem de classificação da licitação e desde que mantidas as
mesmas condições da primeira colocada, ou adotar outra medida legal para aquisição do
objeto.
11.6 - As partes não serão responsabilizadas pela inexecução contratual ou eventuais
atrasos decorrentes de eventos configuradores de força maior ou caso fortuito, como tais
caracterizados em lei civil.
Cláusula Décima Segunda - DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 - A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia depois de publicado o
respectivo extrato no Diário Oficial do Município.
12.2 - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio
de lavratura de Termo Aditivo à presente Ata de Registro de Preços.
12.3 - É vedado caucionar ou utilizar contrato decorrente do presente registro para
qualquer operação financeira.

12.4 - Integram esta Ata, o Edital do Pregão (Presencial) n°. 004-2022 e seus anexos,
bem como as propostas das empresas < inserir o nome do 1º Fornecedor > apresentadas
para a referida licitação.
12.5 - As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta
das seguintes dotações orçamentárias:
12.6 - Fica eleito o Foro da Comarca de Governador Valadares para dirimir dúvidas ou
questões oriundas do presente instrumento. E, por as partes estarem ajustadas e
compromissadas, assinam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na presença
das testemunhas abaixo assinadas.
IBIPEBA/BA, _____ de _______________ de 2022.

PREFEITO DO MUNICÍPIO
ÓRGÃO GERENCIADOR

1º FORNECEDOR:

TESTEMUNHAS:
1ª

CPF:

2ª

CPF:

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
DECLARAÇÃO
(nome/razão social) ............................................., inscrita no CNPJ n°
........................................, por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a) ...................................................., portador(a) da Carteira de
Identidade
nº
.........................................
e
do
CPF
nº
.............................................., DECLARA, sob as sanções administrativas
cabíveis e sob as penas da lei, ser MICROEMPRESA ou EMPRESA DE
PEQUENO PORTE nos termos da legislação vigente, não possuindo
nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123/06.
......................................., ......... de ............................................... de 2022.

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
ASSINATURA SOBRE CARIMBO

