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Licitações

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
CNPJ Nº 13.753.306/0001-60

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 018PESRP/2022
Licitação [nº 961964]
O Município de Camamu - Bahia torna publico para conhecimento de quem possa interessar
que realizará licitação na modalidade de PREGÃO ELETRONICO DO TIPO MENOR
PREÇO POR ITEM, destinado ao registro de preço para aquisição de veiculo automotor, zero
quilometro, tipo Pick up e utilitário tipo furgão, visando atender as demandas da Secretaria de
Educação e Cultura. A licitação ocorrerá no dia 27 de setembro de 2022 (terça-feira), às 10:00h
(dez horas) horário local, no Portal de Licitações do Banco do Brasil, Licitação [nº 961964].
Editais
no
portal
www.licitacoes-e.com.br
e
no
DOM
https://www.camamu.ba.gov.br/Site/DiarioOficial. Maiores informações através do seguinte
endereço eletrônico: licitacao.camamu@gmail.com. Camamu – Bahia, 13 de setembro de 2022.
Sayonara Cruz Mendes Passos – Pregoeira Oficial.

Praça Dr. Pirajá da Silva, 275 – Centro – Camamu – Bahia – CEP: 45.445-000
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Pregão Eletrônico nº 018PESRP/2022
Data de Abertura: 27/09/2022 às 10h
Site: www.licitacoes-e.com.br (Sistema Banco do Brasil)
OBJETO
Registro de preço para aquisição de veiculo automotor, zero quilometro, tipo Pick up e
utilitário tipo furgão, visando atender as demandas da Secretaria de Educação e Cultura.
O valor estimado aceitável para a contratação possui caráter sigiloso e será
disponibilizado exclusiva e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno e
disponibilizado após a etapa de lances. Fundamentação legal Art. 15 do Decreto
10.024/2019, § 3º do art. 7º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e art. 20 do
Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012.
Registro de
Instrumento
Vistoria
Forma de Adjudicação
Preços
Contratual
TERMO DE
SIM
NÃO
POR ITEM
CONTRATO
Exclusiva ME/EPP
Reserva Cota ME/EPP
Exige Amostra
NÃO
NÃO
NÃO
Dotação Orçamentária: Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a
dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou
outro instrumento hábil.
Prazo para envio da proposta reformulada
Até 2 horas após a convocação realizada pela Pregoeira
Observações Gerais
A disputa dar-se-á pelo ABERTO E FECHADO e os lances deverão respeitar o
INTERVALO MÍNIMO estabelecido no Termo de Referência.
Pedidos de Esclarecimentos
Até as 14h do dia 22/09/2022 para o endereço licitacao.camamu@gmail.com
Impugnações
Até as 14h do dia 22/09/2022para o endereço licitacao.camamu@gmail.com
DATA LIMITE PARA ACOLHIMENTO DA PROPOSTA:
Data: 27/09/2022, Horário: 09:29min
Endereço Eletrônico: www.licitacoes-e.com.br
INICIO DA DISPUTA:
Data: 27/09/2022 Horário 10:00 min
PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA:
03 (três) meses
LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA
ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL:
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta
licitação serão prestados pela Pregoeira e sua Equipe de Apoio, no Setor de Licitações e
sua Equipe de Apoio, diariamente, das 08h00min às 14h00min, no Prédio da Prefeitura,
sito Praça Dr. Pirajá da Silva 275, Centro – Camamu - BA CEP: 45.445-000 ou pelo email: licitacao.camamu@gmail.com
PREGOEIRA RESPONSÁVEL:
Sayonara Cruz Mendes Passos
ATO DE NOMEAÇÃO: Portaria nº 001 de 17 de janeiro de 2022
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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 018/2022
O Município de Camamu - BA e este Pregoeira, designado pela Portaria nº 001 de 17 de janeiro de
2022, levam ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº
10.024/2019, da Lei Complementar n.º 123/2006 e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/1993 e de
outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, farão realizar licitação na modalidade Pregão
Eletrônico mediante as condições estabelecidas neste Edital.
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:
DIA: 27 de setembro de 2022.
HORÁRIO: 10h (horário de Brasília/DF)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br
SEÇÃO I – DO OBJETO:
1.1. A presente licitação tem como objeto o Registro de preço para aquisição de veiculo automotor,
zero quilometro, tipo Pick up e utilitário tipo furgão, visando atender demanda da Secretaria de
Educação e Cultura, conforme especificações constantes do termo de referência em anexo.
1.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no portal
www.licitacoes-e.com.br e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.
SEÇÃO II – DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:
2.1. A despesa com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ XX.XXX,XX (por
extenso), conforme o orçamento anexo.
2.2. O valor estimado aceitável para a contratação possui caráter sigiloso e será disponibilizado
exclusiva e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno e disponibilizado após a
etapa de lances. Fundamentação legal Art. 15 do Decreto 10.024/2019, § 3º do art. 7º da Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011, e art. 20 do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012.
SEÇÃO III – DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO:
3.1. Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas que atendam aos requisitos deste Edital
previamente credenciadas no Sistema do Banco do Brasil, no sítio www.licitacoes-e.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, informando-se a respeito do funcionamento e
regulamento do sistema.
3.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema ou ao Município de Camamu - BA responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.4. Não poderão participar deste Pregão:
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a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente;
b) empresas que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de
credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;
c) empresas cujo ramo de atividade não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;
d) pessoas físicas, em razão do impacto da contratação nos limites de despesas com pessoal,
previstos na Lei Complementar nº. 101/00;
e) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993.
3.5. As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) aplicam-se no que couber as
disposições contidas na Lei Complementar n° 123/2006.
3.6. Os serviços\fornecimentos devem ser prestados com absoluta autonomia dos cooperados em
relação ao tomador de serviços.
3.7. Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº
123/06, e não possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo citado deverão apresentar
declaração em campo próprio do sistema que cumprem os requisitos legais para a qualificação
como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar.
3.8. A não apresentação da declaração de ME/EPP e equiparado importará na renúncia ao
tratamento consagrado na Lei Complementar nº 123/06.
3.9. A identificação das ME/EPP/ na sessão pública do pregão eletrônico só deverá ocorrer após o
encerramento dos lances, de modo a impedir a possibilidade de conluio ou fraude no procedimento.
SEÇÃO IV – DA VISTORIA:
4.1. Não se exigirá que a licitante realize vistoria do local de entrega dos bens.
SEÇÃO V – DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
5.1. A licitante deverá encaminhar proposta, concomitantemente com os documentos de habilitação
exigidos neste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados
para abertura da sessão pública, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento
de propostas e dos documentos de habilitação.
5.2. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor total ofertado
para o lote/item, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas
decorrentes da execução do objeto.
5.3. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.
5.4. A licitante deverá 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.
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5.5. A licitante 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.
5.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da
proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou ao direito de
preferência sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.
5.7. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
5.8. Qualquer elemento que possa identificar a licitante, até o final da disputa, importa
desclassificação da proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.
5.9. Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente encaminhados.
5.10. O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a avaliação da
conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do Decreto nº 10.024/2019, irá perdurar por mais
de um dia.
5.10.1. Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat, mensagens às licitantes
informando a data e o horário previstos para o início da oferta de lances.
5.11. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão
pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
5.11.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as
licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
SEÇÃO VI – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:
6.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora
indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br.
6.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
6.3. Cabe à 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.
SEÇÃO VII – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:
7.1. 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.
7.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.
7.3. A desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.
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7.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
SEÇÃO VIII – DA FORMULAÇÃO DE LANCES:
8.1. 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.
8.2. O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item/lote ou percentual de desconto.
8.3. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.
8.4. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior
ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
8.4.1. 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.
8.4.2. Em caso de lances idênticos, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.
8.4.3. 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.
8.4.4. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequível.
8.5 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.
8.6. MODO DE DISPUTA “ABERTO”:
8.6.1. 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.
8.6.2. 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.
8.6.3. 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.
8.6.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente.
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8.6.5. 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.
8.7. MODO DE DISPUTA “ABERTO E FECHADO”:
8.7.1. 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.
8.7.2. 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.
8.7.3. 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.
8.7.3.1. 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.
8.7.4. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances
segundo a ordem crescente de valores.
8.7.4.1. 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.
8.7.5. 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.
8.8. 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.
8.8.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
8.9. 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.
8.10. 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.
8.11. O Critério de julgamento adotado será o indicado no Termo de Referência.
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8.12. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
SEÇÃO IX – DA NEGOCIAÇÃO:
9.1. 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.
9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais
licitantes.
SEÇÃO X – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:
10.1. A licitante melhor classificada deverá encaminhar a proposta de preço adequada ao último
lance, em arquivo único, no prazo de 2h (duas horas), contado da convocação efetuada pelo
Pregoeiro por meio da opção “Enviar Anexo” no Sistema de do Banco do Brasil.
10.2. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço
ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do
objeto.
10.3. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do
Município ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.
10.4. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
10.5. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.
10.6. Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços
manifestamente inexequíveis.
10.6.1. Os critérios de aceitabilidade são cumulativos, verificando-se tanto o valor global quanto os
valores unitários estimativos da contratação.
10.6.2. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por
meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os
de mercado do objeto deste Pregão.
10.7. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas
pelo Pregoeiro.
10.8. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada neste
Edital, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste instrumento convocatório.
10.9. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de habilitação o
Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até
a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.
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10.10. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada
vencedora.
SEÇÃO XI – DA HABILITAÇÃO:
11.1. Os documentos de habilitação deverão ser encaminhados, concomitantemente com a proposta,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para a abertura da
sessão pública.
11.2. Será verificado, quando da habilitação, eventual descumprimento das vedações elencadas na
Condição 4 da Seção III – Da Participação na Licitação, mediante consulta ao:
11.2.1. Receita Federal (QSA), a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar
eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93;
11.2.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;
11.2.3. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico
www.portaldatransparencia.gov.br/ceis.
11.3. As consultas previstas na Condição anterior realizar-se-ão em nome da sociedade empresária
licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu sócio majoritário.
11.4. Efetuada a verificação referente ao cumprimento das condições de participação no certame, a
habilitação das licitantes será realizada mediante a apresentação dos seguintes documentos, que
deverão estar inseridos no sistema na forma especificada no item 6:
11.4.1. habilitação jurídica;
11.4.2. qualificação técnica;
11.4.3. qualificação econômico-financeira;
11.4.4. regularidade fiscal e trabalhista;
11.4.5 declarações, conforme descrição detalhada no item 11.10
11.5. Documentos Relativos à Habilitação Jurídica:
11.5.1. Cédula de identidade do representante legal da empresa;
11.5.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;
11.5.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para as
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos
comprobatórios de eleição de seus administradores;
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11.5.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
11.5.5. Certidão de comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
expedida pela Junta Comercial nos termos do art. 8º, da Instrução Normativa nº 103, de 30 de abril
de 2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC.
11.6. Documentos Relativos à Qualificação Técnica:
11.6.1. Um (01) ou mais, Atestado(s) ou Declaração(ões) 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 esta fornecendo, de forma satisfatória, bens e/ou serviços compatíveis
com o objeto deste Pregão.
11.7. Documentos Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:
11.7.1. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.
11.7.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do ultimo exercício social, já exigíveis e
apresentados da 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 três meses da data de apresentação da proposta.
11.8. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
11.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
11.8.2. 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;
11.8.3. 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;
11.8.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante;
11.8.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou
outra equivalente, expedida pela Prefeitura Municipal;
11.8.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida
pela Caixa Econômica Federal;
11.8.7. 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.
11.9. A Regularidade Fiscal na habilitação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos
termos da Lei Complementar nº 123/2006:
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11.9.1. 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;
11.9.2. 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 Camamu - BA, para apresentação da documentação pendente de regularização (art.
43, § 1°, da Lei 123/2006);
11.9.3. 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 nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar às licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura da ARP, ou fracassar a licitação.
11.10. Declarações:
11.10.1. Declaração expressa do proponente, sob as penas da Lei, da superveniência de fatos
impeditivos para a sua habilitação neste certame, na forma do § 2°, do art. 32 da Lei 8.666/93,
alterado pela Lei n° 9.648/98, na forma do item 5.4.2, conforme Anexo deste Edital;
11.10.2. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em atendimento ao preceito
do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, conforme Anexo deste Edital;
11.10.3. Declaração, por parte da licitante, de elaboração independente de proposta, conforme
Anexo deste Edital;
11.10.4. Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação nos termos do artigo 4º, inciso
VII da Lei nº 10.520/2002, estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal,
conforme Anexo deste Edital.
11.11. Os documentos físicos indicados no item 11 cuja autenticação não puderem ser realizadas
através de consulta nos sites oficiais dos órgãos de emissão deverão ser encaminhados para o
licitacao.camamu@gmail.com.
11.12. Os documentos físicos de habilitação deverão ser entregues em envelope lacrado, etiquetado
conforme especificação abaixo:
ETIQUETA PARA ENVELOPE
Município de Camamu - BA
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Pregoeiro: Sayonara Cruz Mendes Passos
Pregão Eletrônico SRP nº 018/2022
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
NOME DA EMPRESA ARREMATANTE (CNPJ)
INDICAÇÃO DOS ITENS/LOTES ARREMATADOS
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11.13. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante,
com indicação do número de inscrição do CNPJ.
11.14. 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.
11.15. 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.
11.15.1. 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 nesta
Seção.
11.16. Documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no Edital
e já apresentados até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, deverão,
mediante solicitação do Pregoeiro, ser enviados juntamente à proposta adequada ao último lance.
11.16.1. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema poderão ser
solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido
pelo Pregoeiro.
SEÇÃO XII – DA AMOSTRA:
12.1. Não se exigirá apresentação de amostra do produto ofertado.
SEÇÃO XIII – DO RECURSO:
13.1. Declarada à vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual
qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar
sua intenção de recurso.
13.2. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à
licitante vencedora.
13.3. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a,
em campo próprio do sistema.
13.4. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em
campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde logo,
intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do
término do prazo da recorrente.
13.5. Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, fica a vista dos autos do
presente procedimento franqueada aos interessados.
13.6. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados
pela autoridade competente.
13.7. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
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SEÇÃO XIV – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:
14.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese
em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.
14.2. A homologação deste Pregão compete ao Prefeito Municipal.
14.3. O objeto deste Pregão será adjudicado às licitantes vencedoras dos respectivos itens.
SEÇÃO XV – DO INSTRUMENTO CONTRATUAL:
15.1. Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada para
retirar a nota de empenho, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
15.2. Os encargos das partes bem como as normas relativas a recebimento do objeto, liquidação,
pagamento, garantia contratual, sanções contratuais, alteração e rescisão contratual constam do
termo de referência em anexo a este Edital.
15.3. O prazo para a retirada da nota de empenho poderá ser prorrogado uma única vez, por igual
período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra
motivo justificado e aceito pelo Município.
15.4. Por ocasião da emissão da nota de empenho, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros
meios se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação.
15.5. Quando a licitante convocada não retirar a nota de empenho no prazo e nas condições
estabelecidos, poderá ser convocada outra licitante para retirar a nota de empenho, após
negociações e verificação da adequação da proposta e das condições de habilitação, obedecida a
ordem de classificação.
SEÇÃO XVI – DAS SANÇÕES:
16.1. A licitante ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Camamu - BA, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado
para a contratação e demais cominações legais, inclusive, com a devida comunicação aos órgãos de
controle e fiscalização, nos seguintes casos:
16.1.1. cometer fraude fiscal;
16.1.2. apresentar documento falso;
16.1.3. fizer declaração falsa;
16.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
16.1.4.1. Reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº
8.666/93;
16.1.5. não retirar a nota de empenho no prazo estabelecido;
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16.1.6. deixar de entregar a documentação exigida no certame;
16.1.7. não mantiver a proposta.
SEÇÃO XVII – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL:
17.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa,
física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada
exclusivamente para o endereço eletrônico licitacao.camamu@gmail.com, até as 14horas, no
horário oficial de Brasília-DF.
17.2. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo
de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação.
17.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
17.4. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 03 (três) dias úteis antes
da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico
licitacao@camamu.ba.gov.br, sendo considerado recebido durante o horário de expediente, de
segunda-feira a sexta-feira das 08h às 14h. Pedidos recebidos após o encerramento do horário de
expediente será considerado como recebidos no dia seguinte.
17.5. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, responderá os pedidos de
esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido.
17.6. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no
sistema eletrônico para os interessados.
SEÇÃO XVIII – DISPOSIÇÕES FINAIS:
18.1. À autoridade superior compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação
de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de
fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.
18.2. A anulação do Pregão induz à do contrato.
18.3. 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.
18.4. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover
diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior
de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e
habilitação.
18.5. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de classificação e habilitação.
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18.5.1. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles
serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.
18.6. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de
2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio
de documentos originais e cópias autenticadas em papel.
18.7. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de
junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte.
18.8. Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital, prevalecerão às
últimas.
18.9. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do
órgão solicitante, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei nº 10.520/2002.
SEÇÃO XIX – DOS ANEXOS:
19.1. É parte integrante deste Edital os seguintes anexos:
19.1.1. Anexo I - Termo de Referência;
19.1.2. Anexo II - Modelo de Declaração Conjunta;
19.1.3. Anexo III - Minuta da Ata de Registro de Preços;
19.1.4. Anexo IV – Minuta do Termo de Contrato.
SEÇÃO XX – DO FORO:
20.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Comum da Comarca de Camamu BA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Camamu-Bahia, 12 de setembro de 2022.

Quievilin Souza dos Santos
Secretario Municipal de Educação

Aprovado:

Eulla Magalhães Correia
Procuradora Municipal
Decreto nº 012/2021 – OAB/BA nº 41.137
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PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 018PESRP/2022
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO:
1.1. Registro de preço para aquisição de veiculo automotor, zero quilometro, tipo Pick up e utilitário
tipo furgão, visando atender demanda da Secretaria de Educação e Cultura, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:
ITEM

01

02

ESPECIFICAÇÃO
VEÍCULO PICAPE, novo, 0 Km (zero quilômetro),
Tração 4x2, carroceria com 5 (cinco) portas, tipo de
carroceria picape, Direção Elétrica, Motor Flex, Ar
condicionado com garantia de fábrica, Capacidade para
05 (cinco) pessoas, Cor sólida branca. Ano/Modelo:
2022 mínimo, DADOS TECNICOS: - Motorização
mínima 1.3 - TURBO - Potência líquida máxima não
inferior a 180 cv - Torque liquido Máximo não inferior
a 27,5 Kgfm – Cambio automático 06 (seis) marchas Entre-eixos: mínimo de 2990 mm. – Capacidade
mínima de carga: 750kg - Equipamentos: - Freio ABS
– Controle de tração – Airbags Laterais, cortina e
Frontal – Cinto de três pontos para todos os ocupantes
– Travas elétricas – Vidro elétrico dianteiro e traseiro Controle de estabilidade; ferramentas e acessórios
obrigatórios exigidos pelo COTRAN e Manual do
Proprietário do Veículo.
VEÍCULO PICK UP, novo, 0 Km (zero quilômetro),
Tração 4x4,Cabine Dupla, carroceria com 4 (quatro)
portas laterais, sendo 02 (duas) portas laterais
dianteiras (motorista e passageiro) e 02 (duas) portas
laterais traseiras (dos lados do motorista e do
passageiro, respectivamente), Direção Hidráulica,
Motor Diesel, Número de Cilindros 4, Ar condicionado
com garantia de fábrica, Capacidade para 05 (cinco)
pessoas, Cor sólida branca. Ano/Modelo: 2022
mínimo, DADOS TECNICOS: - Motorização mínima
2.3 - Tração 4x4 - Potência líquida máxima não
inferior a 190 cv - Torque liquido Máximo não inferior
a 43,9 Kgfm - Velocidade máxima não inferior a 160
km/h - Transmissão automatica, mínimo de 05 (cinco)
marchas à frente e 01 (uma) a ré - Entre-eixos: mínimo
de 3000 mm. Capota. ACESSORIOS: - Jogo de tapetes
de borracha – Chapa protetora do motor e Carter;
ferramentas e acessórios obrigatórios exigidos pelo
COTRAN e Manual do Proprietário do Veículo.

UND.

QUANT.

un

01

un

01
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03

CARRO - veiculo novo 0 (zero quilometro) km,
utilitário tipo FURGÃO, direção hidráulica, motor
mínimo 1.4 flex, potencia mínima de 84 cv, ano
fabricação 2022, ano modelo mínimo
2022,
capacidade para 02 pessoas, na cor branco, equipado
com no mínimo ar condicionado, distancia mínima do
Entre-eixos de 2716,0 mm, pneus aro 14", Capacidade
mínima de carga: 650kg,
demais equipamentos
exigidos pelo CONTRAN. Veículo deverá estar
cadastrado na BIN para poder ser realizado o 1º
emplacamento em nome do Órgão solicitante
conforme normas e deliberações do CONTRAN e
DENATRAN.

un

01

OBS.: HAVENDO ALGUMA DIVERGENCIA ENTRE O TERMO DE REFERENCIA E O
SISTEMA PREVALECERA O TERMO DE REFERENCIA.
1.2. Local da Entrega: Os produtos desta licitação elencados no item 1.1 - Objeto, serão entregues
no endereço da ordem de fornecimento.
1.3. Âmbito do registro: para os efeitos do Decreto Municipal nº 039, de 23/04/2009, o âmbito deste
registro de preços é exclusivamente para o Município de Camamu – Bahia.
1.4. Prazo de validade do registro: O prazo de validade do registro de preços, será de 03 meses e
durante este prazo, as propostas selecionadas ficarão à disposição da Administração para que efetue
as contratações nas oportunidades e quantidades de que necessitar, segundo a conveniência dos
órgãos e/ou entidades contratantes, até o limite estabelecido.
1.5. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação
relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência em igualdade de
condições.
1.6. Os valores utilizados para a estimativa da Administração correspondem ao valor médio dos
itens licitados, colhidos nas próprias fabricantes e banco de preços conforme o Decreto Municipal
nº 3.441 de 07/02/2020, que regulamenta o procedimento de pesquisa de preço de mercado neste
Município.
1.7. Os valores estimados para contratação possuem caráter sigiloso conforme Art. 14, § 1º do
Decreto Municipal nº 063/2020.
1.8. O custo estimado foi apurado a partir de planilhas apresentadas pela Secretaria Solicitante,
constante do processo administrativo, atualizadas, conforme relatórios anexos ao processo.
1.9. A estimativa das quantidades a serem contratadas pelo órgão gerenciador e participantes será de
100% (cem por cento) das quantidades estimadas neste Termo de Referência, conforme
Cronogramas de Execução encaminhados pelo Órgão ou Unidade Administrativa Solicitante.
1.9. A quantidade mínima a ser cotada para cada um dos itens é de 100% (cem por cento) das
quantidades estimadas neste Termo de Referência.
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1.10. Serão aceitos sem restrição todos os produtos que apresentarem características equivalentes ou
superiores às marcas indicadas, por ventura, como padrão de qualidade. Caso haja dúvida na
equivalência de características, a empresa participante do certame poderá demonstrar, por meio de
laudo expedido por laboratório ou instituto idôneo, o desempenho, qualidade e produtividade
compatível com o produto similar ou equivalente a marca referência mencionada neste edital.
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:
2.1. A Seleção de propostas para aquisição de veículos ZERO KM para atender as necessidades da
secretaria solicitante mediante o sistema de registro de preços, como define a Lei Federal n°
10.520/02 regulamentada no âmbito deste Município pelo Decreto Municipal nº 063 de 03 de junho
de 2020, são comuns, pois que os seus padrões qualidade podem ser objetivamente definidos pelo
Edital, por meio de especificações usuais no mercado.
2.2 Da Possibilidade de Adjudicação para Licitante que não atenda a Lei Ferrari nº 6.729/79
(Lei Ferrari):
No Acórdão de Relação nº 1.009/2019 – Plenário do TCU, que, não conheceu e determinou o
arquivamento de representação formulada pela empresa Fiori Veiculo S/A em face de possíveis
irregularidades ocorridas no âmbito do Pregão Presencial realizado por município, em que se
discutia, dentre outros pontos, a possibilidade de sagrar-se vencedora uma empresa não enquadrada
nos termos da Lei Ferrari:
“Alegações da representante
8. Iniciou a representante informando que apresentou o menor lance no certame
em tela, no montante de R$ 194.984,00/veículo. Contudo, em observância ao
disposto no item 6.14 do edital (peça 3, p. 8) , que versa sobre o tratamento
diferenciado às microempresas ou empresas de pequeno porte, em face do
disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123/2006, foi convocada a
licitante Emporium Construtora Comércio e Serviços Ltda., declarada vencedora
do pregão (peça 1, p. 2) .
9. Em decorrência, a autora declarou intenção de recursos, sob o argumento de
que a empresa vencedora não se encontrava apta a ser declarada habilitada, eis
que o requisito do primeiro emplacamento somente é permitido, por lei, para
montadoras e concessionárias, não tendo como a empresa Emporium efetuá-lo,
além de ter apresentado atestados técnicos divergentes do exigido no edital,
quanto ao objeto e às quantidades e, também, em razão da carta de garantia da
montadora estar em desacordo com o item 11.1.2 do Anexo I – Termo de
Referência (peças 1, p. 3 e 5-6 e 3, p. 39) .
(...)
Análise
De início, cabe destacar que, em consulta à página eletrônica da Prefeitura
Municipal de Sousa – PB, obteve-se cópia do Contrato 119/2019 (peça 33) , o
qual decorreu do Pregão Presencial 10/2019 e foi firmado entre a mencionada
prefeitura, o Fundo Municipal de Saúde e a empresa Vereda Comércio
Distribuidor de Veículos e Máquinas Ltda. Assim, resta evidenciado que a
empresa Vereda se sagrou vencedora do certame, consoante informado pela
representante. Não se obtiveram informações acerca da execução do contrato,
motivo pelo qual caberá propor a realização de diligência.
Com relação às alegações da representante, o fato de o TCU, no Acórdão
1630/2017-Plenário (TC 009.373/2017-9, Relator Min. Benjamin Zymler), ter
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admitido como regular a restrição, no edital da licitação, de participação, em
uma licitação para aquisição de veículos novos, apenas a empresas fabricantes
de automóveis ou revendas formalmente credenciadas pelos fabricantes, não
torna a não exigência irregular. Ademais, cabe destacar que sequer houve
questionamento acerca da legalidade do instrumento convocatório da licitação.
Dessa forma, não tendo sido feita essa restrição, não pode a Administração,
descumprindo o edital, desclassificar a licitante vencedora com base em uma
condição que não foi estabelecida no edital. Assim sendo, também não há
ilegalidade na conduta da Prefeitura por ter cumprido o edital e adjudicado o
objeto à empresa vencedora.
O cerne da questão está, então, em saber se o veículo a ser entregue atende ou
não às exigências do edital.
Nesse sentido, o edital de licitação dispôs nos seguintes termos (peça 30, p. 1 e 9)
:
1.1 Contratação de empresa especializada para aquisição de unidades móveis de
saúde, 0 km, visando atender as demandas da Secretaria de Saúde Sousa/PB,
conforme especificações constantes no Termo de Referência no Anexo I deste
Edital, os quais é parte integrante do mesmo. (...)
12.1 Conforme solicitado, declaro haver disponibilidade orçamentária e
financeira para contratação de empresa especializada para aquisição de
unidades móveis de saúde, 0 km, visando atender as demandas da Secretaria de
Saúde Sousa/PB, conforme segue: (...)
14.4 Fornecer as ambulâncias novas (0 Km) , ano 2018 e ou 2018/2019, sem uso
anterior (...) (grifo nosso) Quanto ao termo de referência, trouxe o seguinte teor
(peça 30, p. 13-14) :
2. Objeto Contratação de empresa especializada para aquisição de unidades
móveis de saúde, 0 km, visando atender as demandas da Secretaria de Saúde
Sousa/PB. (...)
5. Das Obrigações da Contratada (...)
d) Fornecer as ambulâncias novas (0 Km) , ano 2018 e ou 2018/2019, sem uso
anterior (...)
Não se identifica, no edital, de forma expressa, a restrição de que o veículo não
deveria ter registro e licenciamento anterior ou qualquer menção à Deliberação
64/2008 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que conceitua: “2.12.
VEÍCULO NOVO - veículo de tração, de carga e transporte coletivo de
passageiros, reboque e semi-reboque, antes do seu registro e licenciamento”
(peça 6, p. 4).
Assim, não parece ter sido a intenção da Prefeitura Municipal de Souza – PB
adquirir veículos antes de seu registro e licenciamento, mas adquirir veículos
“zero quilômetro”, ainda que, eventualmente, em alguns lugares do edital tenha
se referido a veículo “novo”.
De fato, se a intenção da Prefeitura tivesse sido adquirir veículo “novo” no
conceito do Contran, bastaria que tivesse limitado a participação na licitação a
fabricantes de automóveis ou revendas formalmente credenciadas pelos
fabricantes, ou citado a deliberação do mencionado conselho, o que não ocorreu.
Assim entendido, a pretensão da Prefeitura com sua licitação não parece ter sido
a aquisição de veículo “novo” no conceito do Contran, mas veículo “zero
quilômetro”.
Transcreve-se a seguir resposta a diligência feita ao Departamento Nacional de
Trânsito, no âmbito do TC 009.373/2017-9, peça 39 (processo em que se
prolatou o mencionado Acórdão 1630/2017-TCU-Plenário):
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c) caso haja registro em nome da revenda não autorizada, o veículo deixa de ser
“zero quilômetro” ou “novo”, apenas em razão do registro?
Resposta: O simples fato de o veículo ser registrado em nome da revendedora
não retira a característica de veículo “zero quilômetro”.
Todavia, a partir do momento em que o veículo sai da fabricante/concessionária
(ou revenda autorizada) deixa de ser um veículo novo. (grifo nosso)
Por oportuno, ao pesquisar sobre a questão para correção do Termo de Referência, a Assessoria
Jurídica informou que o TCU passou ao entendimento em que consta trecho do Acórdão nº
10.125/2017 da Segunda Câmara do TCU, de Relatoria do Ministro Augusto Nardes, em que aquele
Tribunal conheceu da representação, mas negou o pedido de medida cautelar, para, no mérito,
considerar improcedentes as irregularidades apontadas na inicial, além de determinar o
arquivamento de representação formulada pela empresa “De Nigris Distribuidora de Veículos Ltda”
em face de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Pregão Eletrônico realizado pela
Coordenação-Geral de Material de Patrimônio, da Subsecretaria de Assuntos Administrativos, do
Ministério da Saúde, em que se discutia, dentre outros pontos, a possibilidade de sagrar-se
vencedora uma empresa não enquadrada nos termos da Lei Ferrari:
“Análise
(...)
21. Cabe registrar, preliminarmente, que a empresa De Nigris apresentou
recurso administrativo quanto ao resultado do certame, cujo teor é semelhante ao
desta representação (peça 3, p. 163-167) . Desse modo, o presente exame
desenvolvido em tópicos, conforme questionamentos da representante e levando
em consideração a análise já efetuada pelo em resposta ao recurso interposto
(peça 3, p. 180-183).
I – impossibilidade do primeiro emplacamento de veículo zero km adaptado pela
licitante vencedora, em descumprimento ao item 10.1.1.2 do edital – Anexo I do
Termo de Referência
22. Aduziu a representante que somente a fabricantes e concessionárias
autorizadas é permitida a comercialização de veículos zero km, ou seja, somente
esses poderiam fornecer veículo com primeiro emplacamento, nos moldes da Lei
6.729/1979. Assim, qualquer outra aquisição fora dessas situações não será
considerada como veículo zero km e, sim, seminovo, o que configura
inobservância aos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento
convocatório e do julgamento objetivo (peça 1, p. 6-8) .
23. Segundo o Ministério da Saúde, o edital não prevê em qualquer momento que
as empresas licitantes sejam exclusivamente concessionárias autorizadas ou
fabricantes. Em relação à classificação de ‘veículo novo’, o edital prevê, por
meio das especificações contidas no termo de referência, que os veículos tenham
características de zero quilômetro (peça 3, p. 180) .
24. No que tange ao suposto descumprimento do item 10.1.1.2 do edital (peça 3,
p. 39) , o órgão afirmou que o Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito
(CAT) , documento obrigatório para a transformação/adaptação, deverá ser
apresentado no momento da entrega dos veículos, a fim de que estejam aptos a
realizar o emplacamento, conforme legislação vigente, que ocorrerá por conta do
donatário contemplado através de Termo de Doação pelo Ministério da Saúde
(peça 3, p. 180) .
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25. Pelo que se constata, a discussão gira em torno da questão do primeiro
emplacamento e, em havendo empresa intermediária (não fabricante ou
concessionária), o veículo não seria caracterizado como zero km, nos termos da
especificação contida no Apêndice do termo de referência contido na peça 3, p.
46.
26. Da leitura do subitem 10.1.1.2 do edital (peça 3, p. 39) e das especificações
técnicas dos veículos (peça 3, p. 46) , não se verifica a obrigatoriedade de a
União ser a primeira proprietária, mas de que os veículos entregues venham
acompanhados do CAT e de outras informações necessárias ao primeiro
emplacamento, não especificando em nome de quem seria o licenciamento.
Assim, entende-se que a exigência é de que os veículos entregues tenham a
característica de zero, ou seja, não tenham sido usados/rodados.
27. É importante destacar que a questão do emplacamento ou a terminologia
técnica utilizada para caracterizar o veículo não interfere na especificação do
objeto, tampouco desqualifica o veículo como novo de fato.
28. Ademais, o item 6.4 do edital estabelece que os veículos deverão estar à
disposição do Ministério da Saúde, no pátio da montadora homologada pelo
fabricante do veículo original (fábrica) ou do implementador, sendo que a
distribuição dos veículos se dará por meio dos gestores municipais e estaduais
contemplados por meio de doação do bem pelo Ministério e, segundo
informações, em sede de resposta ao recurso (peça 3, p. 180) , o emplacamento
ocorrerá por conta das unidades que receberão os veículos.
29. Desse modo, concluiu-se que não procedem os argumentos da representante.
(...)
Voto
Trata-se de representação formulada pela empresa De Nigris Distribuidora de
Veículos Ltda. (peça 1) , com pedido de medida cautelar, em face de possíveis
irregularidades na condução do Pregão Eletrônico SRP 3/2017, realizado pelo
Ministério da Saúde para adquirir veículos adaptados ao transporte sanitário de
pessoas com deficiência tipo cadeirante e dificuldades de locomoção.
2. A unidade técnica sugere o conhecimento da representação, satisfeitos os
requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do
Regimento Interno deste Tribunal, combinado com o art. 113, § 1º da Lei
8.666/1993, para, no mérito, considerá-la improcedente.
3. Incorporando às minhas razões de decidir os fundamentos expendidos na
instrução técnica (peça 9), manifesto integral concordância ao encaminhamento
proposto pela Secex Saúde, sem prejuízo de efetuar algumas poucas
considerações pontuais.
4. Conforme detalhadamente demonstrado pela unidade técnica, as questões
apontadas pela representante como supostamente irregulares foram devidamente
refutadas pela unidade jurisdicionada, no âmbito de recurso administrativo
similar à presente representação.
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5. Primeiro, quanto à impossibilidade do primeiro emplacamento de veículo
zero km adaptado pela licitante vencedora, em suposto descumprimento ao item
10.1.1.2 do edital – Anexo I do Termo de Referência, verificou a unidade
instrutiva que não há “obrigatoriedade de a União ser a primeira proprietária,
mas de que os veículos entregues venham acompanhados do CAT [Certificado
de Adequação à Legislação de Trânsito] e de outras informações necessárias ao
primeiro emplacamento, não especificando em nome de quem seria o
licenciamento.
Assim, entende-se que a exigência é de que os veículos entregues tenham a
característica de zero, ou seja, não tenham sido usados/rodados.”
6. Ademais, os veículos a serem adquiridos “deverão estar à disposição do
Ministério da Saúde, no pátio da montadora homologada pelo fabricante do
veículo original (fábrica) ou do implementador, sendo que a distribuição dos
veículos se dará por meio dos gestores municipais e estaduais contemplados por
meio de doação do bem pelo Ministério e, segundo informações, em sede de
resposta ao recurso (peça 3, p. 180) , o emplacamento ocorrerá por conta das
unidades que receberão os veículos.” Portanto, a questão relativa ao
emplacamento foi devidamente esclarecida nos itens 22 da instrução constante
da peça 9.
(...)”.
Assim, da leitura dos Acórdãos do TCU supracitados, verifica-se que o Tribunal de Contas da
União não considera irregular a não previsão, nos Editais de licitação, da denominada Lei Ferrari,
até porque ela regulamenta a relação entre fabricante e revendedoras e, incluir exigências no Edital
acerca da condição da licitante pode configurar restrição ao caráter competitivo do certame.
3. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:
3.1. O prazo de entrega dos bens é de 10 (dez) dias, contados da Autorização de Fornecimento.
3.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de cinco (05) dias, pelo(a) responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua
conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
3.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no
prazo de cinco (05) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da
aplicação das penalidades.
3.3. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de cinco (05) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação
mediante termo circunstanciado.
3.5. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.
3.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
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4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
4.1. São obrigações da Contratante:
a) Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.
b) Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na
imprensa oficial, condição indispensável para sua validade e eficácia, no prazo de 10 (dez) dias
corridos da sua assinatura;
c) Fiscalizar e avaliar a execução do contrato, através de agente previamente designado, podendo,
para tanto, vistoriar, solicitar a emissão de relatórios gerenciais e auditar os relatórios de
fornecimento elaborados pela Contratada;
d) Proporcionar à Contratada o acesso às informações e documentos necessários ao fornecimento
dos materiais, bem como aos locais onde os bens serão entregues;
e) Comunicar à Contratada, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade, imprecisão
ou desconformidade verificada na execução do contrato, assinalando-lhe prazo para que a regularize
sob pena de serem-lhe aplicadas as sanções legais e contratuais previstas;
f) Indicar o local onde os materiais serão entregues para atendimento da demanda e recolhidos.
g) Efetuar os pagamentos devidos de forma tempestiva, de acordo com o estabelecido em contrato.
h) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues, caso os mesmos afastem-se das
especificações do Edital e seus Anexos e da Proposta da contratada.
i) Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial quanto
à aplicação de penalidades pelo descumprimento total ou parcial do contrato.
j) observar as obrigações relativas ao CONTRATANTE, previstas no Anexo I - Termo de
Referência do edital do Pregão Eletrônico SRP nº 018/2022.
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
5.1. São obrigações da Contratada:
a) fornecer os bens de acordo com as especificações técnicas constantes no instrumento
convocatório e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de
expediente da Administração;
b) zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a
ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo
prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas;
c) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do
contrato;
d) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e
terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que
estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes
de paralisação ou interrupção do fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência
do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser
comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;
e) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
f) providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes,
necessários à execução do contrato;
g) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir
sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como
observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato;
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h) adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, visando
à perfeita execução deste contrato;
i) promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens;
j) executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as especificações e/ou
norma exigida, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de infraestrutura e equipe técnica
necessária à sua execução;
k) trocar, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado;
l) manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão de obra para
execução completa e eficiente do transporte dos bens;
m) emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens,
indicação de sua quantidade, preço unitário e valor total.
n) Manter durante a execução dos contratos, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como
apresentar a cada fatura, comprovação de regularidade fiscal. (Art. 55, Inciso XIII da Lei nº
8.666/93).
o) observar e adotar todas as normas de segurança e prevenção a incêndio, recomendadas por Lei.
p) cumprir outras exigências constantes do edital do Pregão Eletrônico SRP nº 018/2022 ao qual
está vinculado.
7.3. São expressamente vedadas ao CONTRATADO:
a) a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização do
contratante;
b) a subcontratação total para a execução do objeto deste contrato.
c) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE, durante a
vigência deste contrato.
6. CONTROLE DA EXECUÇÃO:
6.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, será designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
6.2. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a
uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.
6.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de
1993.
6.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências
cabíveis.
7. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
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7.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 10.520/02, a
Contratada que:
a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
b) ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) fraudar na execução do contrato;
d) comportar-se de modo inidôneo;
e) cometer fraude fiscal;
f) não mantiver a proposta.
7.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a) advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos
para a Contratante;
b) multa moratória de 0,3 % (três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de trinta (30) dias;
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor no cumprimento da obrigação principal não
realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo, calculados sobre o valor da parcela do
fornecimento ou do serviço em mora.
d) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecução total do objeto;
e) em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima,
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
f) suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
g) impedimento de licitar e contratar com o Município de Camamu com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
h) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados;
7.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas
ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: N0M5MDJDRDJERDU3MZYXMD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
13 de Setembro de 2022
27 - Ano XIV - Nº 1352

Camamu

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
7.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na
Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
7.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
7.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
8. DAS AMOSTRAS:
8.1. Não se exigirá demonstração dos equipamentos (veículos) ofertados.
9. VIGÊNCIA:
9.1. Este Registro de Preço tem vigência de 03 (três) meses contados da data da sua assinatura, com
eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município, disponível no endereço
https://www.camamu.ba.gov.br/Site/DiarioOficial, tendo início e vencimento em dia de expediente,
devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
9.1. UNIDADE FISCALIZADORA:
9.1.1. A Fiscalização do cumprimento do Contrato caberá a Secretaria Municipal de Saúde, por
servidor especificamente designado para este fim.
9.2 DO PAGAMENTO:
9.2.1. O Pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente ao do fornecimento,
por meio de ordem bancária (depósito ou transferência eletrônica) na conta corrente do licitante
vencedor, mediante a apresentação de Nota Fiscal e/ou Fatura correspondente, devidamente
atestada pelo Órgão de Competente.
9.2.2. Como condição para recebimento de cada pagamento, a CONTRATADA deverá comprovar
sua regularidade fiscal com a Fazenda Federal, inclusive quanto à Seguridade Social (CND), ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF) e às Fazendas Estadual e Municipal do domicílio
ou sede e ainda a regularidade Trabalhista através da CNDT.
10. DISPOSIÇÕES GERAIS:
10.1. A CONTRATADA é obrigada a fornecer os produtos, objeto do Contrato, de acordo com as
normas técnicas da ABNT, em estreita observância às legislações federal, estadual e municipal, bem
como, a quaisquer ordens ou determinação do Poder Público, procurando – dentro do possível –
conduzir os serviços e o pessoal de modo a formar, perante o público, uma boa imagem da
CONTRATANTE e da própria CONTRATADA.
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11. REQUISITOS COMPLEMENTARES:
11.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA:
11.1.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da
apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
12. MÉTODO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS:
12.2. O Setor Responsável pela cotação de preço foi o Setor de Compras da Prefeitura Municipal,
que o fez através do servidor Antônio Marcos de Queiroz Ramos.

Quievilin Souza dos Santos
Secretaria Municipal de Educação
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PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 018/2022
ANEXO II
MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA
Declaramos sob as penas da Lei, a superveniência de fatos impeditivos sob a habilitação da nossa
empresa neste certame, na forma do § 2°, do art. 32 da Lei 8.666/93, alterado pela Lei n° 9.648/98,
na forma do item 5.4.2, conforme Anexo deste Edital;
Declaramos que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, em atendimento ao preceito do art. 7º, XXXIII,
da Constituição Federal, conforme Anexo deste Edital;
Declaramos a elaboração independente de proposta;
Declaramos o cumprimento dos requisitos de habilitação nos termos do artigo 4º, inciso VII da Lei
nº 10.520/2002, estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal.
Cidade – UF, XX de xxxxxxxxxx de 2022.
___________________________________
Carimbo e assinatura na declaração
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PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 018/2022
ANEXO III
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº
XXX/2022
Aos XXXXXXXXXX, a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU, com sede na Praça Dr.
Pirajá da Silva, 275 – Centro - Camamu - Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.753.306/000160, a Pregoeira, nos termos do Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, integrantes do presente ajuste, diante do disposto no artigo 15, da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da(s) Proposta(s)
apresentada(s), resolve REGISTRAR OS PREÇOS para aquisição de veiculo automotor, zero
quilometro, tipo Pick up e utilitário tipo furgão, visando atender demanda da Secretaria de
Educação e Cultura., de acordo as condições e especificações constantes no Termo de Referência e
demais disposições fixadas no Edital e seus Anexos, durante o período de validade da presente ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS, oferecidos pela(s) empresa(s) XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
classificada(s) em primeiro lugar para os itens abaixo discriminados e pelas empresas
remanescentes
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, na ordem sucessiva de classificação, observadas as condições do
Edital que rege o Pregão Eletrônico SRP nº 018/2022:
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT.

P. UNIT.

CLÁUSULA I – DOS PRAZOS E PREÇOS:
Os produtos serão entregues/executados de uma só vez ou parceladamente conforme Ordem de
Fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data de recebimento da Solicitação
de Fornecimento e/ou Execução.
A presente Ata tem validade de 03 (três) meses, a partir da data de sua assinatura.
Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da presente Ata de Registro de
Preços.
A(s) empresa(s) detentora(s) do registro assume(m) o compromisso de fornecer o(s) produto(s)
solicitado(s) e executar o(s) serviço(s) na(s) quantidade(s) definida(s) no(s) pedido(s) a ser(em)
emitido(s) pelo Município de Camamu/BA, pelo(s) preço(s) registrado(s) e nas condições
constantes do edital, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços.
Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a(s) empresa(s) detentora(s) deverá(ão), a cada
fatura emitida, comprovar sua(s) regularidade(s) perante o Sistema de Seguridade Social (INSS),
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Fazendas Municipal, Estadual e Federal e ainda
perante a Justiça do Trabalho.
CLÁUSULA II – DA CONTRATAÇÃO:
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A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo Município de Camamu por
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de
compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666/93.
A existência de Preços Registrados, não obriga o Município a firmar as contratações que eles
poderão advir.
Na hipótese do FORNECEDOR primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não
aceitar ou não retirar o contrato no prazo e condições estabelecidas, poderão ser convocados os
fornecedores/prestadores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e
nas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, independentemente
da cominação prevista no art. 81, da Lei nº 8.666/93.
Observados os critérios e condições estabelecidos no edital, o Município poderá comprar de mais de
um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que as razões de interesse
público justifiquem e que o primeiro classificado não possua fornecimento compatível com o
solicitado pelo Município, observado às condições do edital e o Preço Registrado.
A fiscalização será exercida pela Secretaria solicitante.
CLÁUSULA III – DA ENTREGA:
Os produtos serão entregues ou serviços executados de uma só vez ou parceladamente conforme
Ordem de Fornecimento/Serviço, no prazo máximo de 10 (cinco) dias uteis, contados da data de
recebimento da Solicitação de Fornecimento e/ou Execução.
Caso os produtos não correspondam ao exigido pelo edital, o fornecedor/prestador deverá
providenciar no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a sua substituição, visando ao atendimento das
especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no edital e na Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA IV – DAS SANÇÕES:
Pela inexecução total ou parcial do objeto a Administração poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, por dia de atraso na execução e/ou
fornecimento/serviço, até o 20º (vigésimo) dia;
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia,
pelo atraso no fornecimento e/ou execução, facultada a rescisão contratual, sem prejuízo das demais
penalidades previstas na Lei nº 8.666/93;
d) pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita à multa tratada
nesta Cláusula:
* pela recusa injustificada de receber a Nota de Empenho e assinar o Contrato;
* pelo atraso na entrega do fornecimento, em relação ao prazo proposto e aceito; e
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* pela não entrega do fornecimento, caracterizando-se a falta se a entrega não se efetivar dentro dos
quinze dias que se seguirem ao término do prazo proposto e aceito.
e) A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando
o atraso do fornecimento dos produtos for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito
pela Administração da Prefeitura Municipal de Camamu que fixará novo prazo, este improrrogável,
para a completa execução das obrigações assumidas.
CLÁUSULA V– DA RESCISÃO:
A inexecução total ou parcial enseja a rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº
8.666/93.
Caso a Contratante não se utilize da prerrogativa de rescindir a Ata de Registro de Preços a seu
exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das Faturas, até que a
Contratada cumpra integralmente a condição contratual infringida, sem prejuízo da incidência das
sanções previstas no edital e na Lei nº 8.666/93.
A rescisão poderá ser Unilateral, Amigável ou Judicial, nos termos e condições previstas no Artigo
79 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA VI – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:
O Registro de Preços do fornecedor/prestador poderá ser cancelado, garantida prévia defesa, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:
I – Pelo Município:
a) O fornecedor/prestador não cumprir as exigências contidas no Edital ou Ata de Registro de
Preços;
b) O fornecedor/prestador der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do Registro de
Preços, por um dos motivos elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/93;
c) Os Preços Registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
d) Por razões de interesse público, devidamente fundamentado, na forma do Inciso XII, do art. 78
da Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores.
II – Pelo Fornecedor/prestador, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar
impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro
de Preços.
O cancelamento será precedido de Processo Administrativo a ser examinado pelo Município, sendo
que a decisão final deverá ser fundamentada.
A solicitação do FORNECEDOR/PRESTADOR para cancelamento do Registro de Preços, não
desobriga do fornecimento dos produtos e/ou execução, até a decisão do Município, a qual deverá
ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
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CLÁUSULA VII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrente deste Contrato correrão, à conta dos recursos consignados para o exercício
de 2022, sob a seguinte classificação: Unidade: XXXXXXXXXXXXXXX - Classificação
Econômica: XXXXXXXXXXXXXXX - Classificação Econômica XXXXXXXXXXXXXXX Projeto/Atividade: XXXXXXXXXXXXXXX e Fonte: XXXXXXXXXXXXXXX.
* Havendo necessidade, e com a devida autorização poderão ser utilizados Recursos Orçamentários
de quaisquer Secretarias Municipais.
CLÁUSULA VIII – DO FORO:
Fica eleito o foro da Comarca de Camamu/BA para dirimir dúvidas e questões oriundas da presente
Ata de Registro de Preços, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

________________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ Nº 00.000.000/0000-00
Endereço: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Representante: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
RG nº 00000000000 – SSP/XX
CPF/MF nº 000.000.000-00

________________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ Nº 00.000.000/0000-00
Endereço: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Representante: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
RG nº 00000000000 – SSP/XX
CPF/MF nº 000.000.000-00
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ANEXO IV
MINUTA CONTRATO Nº XXX/2022
CONTRATO PARA FORNECIMENTO PARCELADO
DE PRODUTOS (OU EXECUÇÃO DE SERVIÇOS)
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
CAMAMU E A XXXXXXXXXXXXXXXXXX

O MUNICÍPIO DE CAMAMU, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.753.306/0001-60, neste ato
representado pelo seu Prefeito Enoc Souza Silva, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta
cidade, portador do RG nº 5.280.340-65 – SSP/BA, inscrito no CPF/MF nº 169.132.398-58,
doravante denominado simplesmente aqui nomeado CONTRATANTE, e a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXX inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.000.000/000X-00, Inscrição
Municipal nº xxxxxxxxxxxxxxx, situada à xxxxxxxxxxxxx bairro: .............., cidade de
xxxxxxxxxxxxxxxx, Estado da(o) xxxxxxxxxxxxxxx – CEP: 00.000-000, neste ato representada
pelo(a) Sr(a). xxxxxxxxxxxx (nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), portador(a) do
documento de identidade nº 00000000-00, emitido pela SSP/XX, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº
000.000.000-00, doravante denominado simplesmente aqui nomeado CONTRATADA estabelecida
na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.000.000/0000-00,
resolvem celebrar o presente Contrato, sujeitando-se as partes às normas previstas na Lei nº
8.666/93 e alterações posteriores, de acordo com o que consta no Pregão Eletrônico nº XXX/2022,
mediante as Cláusulas e/ou Condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1. O presente contrato tem por objeto contratação de empresa especializada para aquisição de
veiculo automotor, zero quilometro, tipo Pick up e utilitário tipo furgão, visando atender demanda
da Secretaria de Educação e Cultura, de acordo as condições e especificações constantes no Termo
de Referência e demais disposições fixadas neste Edital e seus Anexos.
Parágrafo Único: Vinculam-se ao presente contrato, o Pregão Eletrônico nº 018PESRP/2022, Ata
de Registro de Preços, bem como a proposta da contratada, ambos com seus Anexos, e demais
documentos, os quais se constituem em partes integrantes deste instrumento, independentemente de
transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO:
2.1. O objeto deste contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de menor preço
global por lote/item.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO:
3.1. No interesse da Administração da Prefeitura Municipal de Camamu, o objeto deste Contrato
poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme
disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.
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Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA obriga-se a aceitar nas mesmas condições licitadas, os
acréscimos ou supressões que se fizerem de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor constante da
proposta devidamente atualizada de conformidade com o disposto na Cláusula Décima;
Parágrafo Segundo: nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no
parágrafo anterior, salvo se as supressões resultarem de acordo celebrado entre os contratantes,
conforme Art. 65, parágrafo 2º, inciso II da Lei nº 8.666/93;
Parágrafo Terceiro: as eventuais modificações dos termos deste Contrato, poderão ser alterados,
com as devidas justificativas, nos casos referidos no Artigo 65 da Lei nº 8.666/93, mediante Termo
Aditivo.
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
4.1. Durante a vigência deste Contrato, o CONTRATANTE deverá:
a) acompanhar, fiscalizar e conferir os produtos/serviços ora contratados;
b) efetuar o pagamento pelos produtos/serviços, de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona; e
c) rejeitar, no todo ou em partes, o fornecimento/execução em desacordo com o contrato.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
5.1. Caberá à Contratada enquanto vigorar este Contrato, além das obrigações do Termo de
Referência as demais que se seguem:
a) realizar o fornecimento (ou execução do serviço), ao responsável
Municipal deste Município, seguindo cronograma de entrega;

do Setor da Prefeitura

b) apresentar, antes do faturamento, quadro demonstrativo dos fornecimentos para confronto de
informações;
c) comunicar, de imediato e por escrito, à Contratante, qualquer tipo de irregularidade que ocorra
durante a vigência deste Contrato;
d) fornecer ao Contratante, de forma regular e nas quantidades requisitadas, os produtos/serviços
licitados;
e) arcar com os ônus referentes ao fornecimento ora contratado, desde o pagamento de encargos
trabalhistas, comerciais, fiscais e previdenciários, não transferindo para a Contratante a
responsabilidade por seu pagamento, nem onerar o objeto do contrato;
f) responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo, não incluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao
acompanhamento pelo CONTRATANTE;
g) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo CONTRATANTE, quanto ao
fornecimento do objeto contratado;
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h) prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização do CONTRATANTE,
cujas reclamações se obriga a atender prontamente;
i) manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
j) reparar, corrigir, remover, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes dos produtos empregados.
CLÁUSULA SEXTA - DO AMPARO LEGAL:
6.1. A lavratura do presente Contrato decorre do Pregão Eletrônico SRP nº XXX/2022, realizada
com fundamento nos Decretos Municipais nº 206/2009, 697/2011 e a Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR:
7.1. O valor do presente Contrato é estimado em R$ XXXXXXXX (por extenso), a ser pago
conforme entrega dos produtos.
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE:
8.1. O valor estipulado na proposta inicial poderá ser reajustado em conformidade com o Art. 65,
inciso II, alínea “d” da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO:
9.1. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, de forma parcelada, de acordo com a
quantidade do produto entregue e/ou serviço executado, mediante emissão de ordem bancária em
favor da CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura,
acompanhada das requisições emitidas, na forma do Edital de Pregão Eletrônico SRP nº XXX/2022,
devidamente atestada por servidor da Prefeitura Municipal de Camamu.
9.2. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que a liquidação da despesa, aquela será
devolvida e o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Contratante.
9.3. O pagamento das faturas, quando houver reajustamento, far-se-á por meio de duas faturas, uma
correspondente à própria fatura e outra suplementar, referente ao valor do reajustamento devido,
podendo ambas as faturas tramitar conjuntamente, a critério da Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
10.1. As despesas decorrente deste Contrato correrão, à conta dos recursos consignados para o
exercício de 2020, sob a seguinte classificação:
10.2. As despesas decorrente deste Contrato correrão, à conta dos recursos consignados para o
exercício de 2022, sob a seguinte classificação: Unidade: XXXXXXXXXXXXXXX - Classificação
Econômica: XXXXXXXXXXXXXXX - Classificação Econômica XXXXXXXXXXXXXXX Projeto/Atividade: XXXXXXXXXXXXXXX e Fonte: XXXXXXXXXXXXXXX.
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* Havendo necessidade, e com a devida autorização poderão ser utilizados Recursos Orçamentários
de quaisquer Secretarias Municipais.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE:
11.1. A vigência deste contrato será até ..............................., a contar da data de assinatura do
Contrato, podendo ser prorrogado a critério da Administração.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES:
12.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado a Administração poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 1% (um por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, por dia de atraso na execução e/ou
fornecimento, até o 20º (vigésimo) dia;
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, a partir do 21º (vigésimo primeiro) dia,
pelo atraso no fornecimento e/ou execução, facultada a rescisão contratual, sem prejuízo das demais
penalidades previstas na Lei nº 8.666/93;
d) pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita à multa tratada
nesta Cláusula:
* pela recusa injustificada de receber a Nota de Empenho e assinar o Contrato;
* pelo atraso na entrega do fornecimento, em relação ao prazo proposto e aceito; e
* pela não entrega do fornecimento, caracterizando-se a falta se a entrega não se efetivar dentro dos
quinze dias que se seguirem ao término do prazo proposto e aceito.
e) A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando
o atraso do fornecimento dos produtos for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito
pela Administração da Prefeitura Municipal de Camamu que fixará novo prazo, este improrrogável,
para a completa execução das obrigações assumidas;
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO:
13.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo Primeiro: os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
Parágrafo Segundo: A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, 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; ou
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b) amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração; ou
c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
Parágrafo Terceira: a rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA DA
MERCADORIA:
14.1. Os produtos serão entregues/executados de uma só vez ou parceladamente conforme Ordem
de Fornecimento/Serviço, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da data de recebimento da
Solicitação de Fornecimento e/ou Execução.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO:
15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Camamu, no Estado da Bahia, para dirimir quaisquer
dúvidas suscitadas na execução do presente Contrato.
E, para validade do que pelas partes ficou acertado, firma-se o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma, para um só efeito, depois de lido e achado conforme, na presença de duas
testemunhas que o subscrevem, vai pelas partes assinado.
Camamu – Bahia, XX de xxxxxxxxxxxx de 2022.
__________________________________
MUNICIPIO DE CAMAMU
Enoc Souza Silva
Prefeito Municipal
CONTRATANTE
_____________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CPF/MF nº 000.000.000-00
CONTRATADA
Testemunhas:
1) ____________________________
Nome:
CPF/MF nº
2)_____________________________
Nome:
CPF/MF nº
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