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AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 0047-2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0047-2022

O MUNICÍPIO DE ITABUNA COMUNICA A ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0047-2022, para
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO, INCLUINDO SERVIÇO DE EMBALSAMENTO, URNAS
FUNERÁRIAS ADULTO E INFANTIL, REMOÇÃO E TRANSLADO DO CORPO, SERVIÇO DE RELATÓRIO,
EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: ATÉ 02/08/2022 ÀS 08:30
HORAS. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 02/08/2022 ÀS 08:30HORAS. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE
PREÇOS: 02/08/2022 ÀS 11:15 HORAS. O EDITAL ENCONTRA-SE À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS
NO ENDEREÇO, www.licitacoes-e.com.br OU www.itabuna.ba.doem. REGIDA PELO DECRETO FEDERAL
N° 10.024/2019, LEI FEDERAL 8.666/93 SUAS ALTERAÇÕES E DEMAIS NORMAS QUE REGEM A
MATÉRIA. O PREGÃO SERÁ REALIZADO EM SESSÃO PÚBLICA ON LINE POR MEIO DE RECURSOS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – INTERNET, ATRAVÉS DO SITE www.licitacoes-e.com.br, MEDIANTE A
INSERÇÃO E MONITORAMENTO DE DADOS GERADOS OU TRANSFERIDOS PARA O APLICATIVO
“LICITAÇÕES-E”, CONSTANTE DA PÁGINA ELETRÔNICA DO BANCO DO BRASIL.
ID do Banco do Brasil: 949965
Recebimento das propostas: até 02/08/2022 ás 08:30horas.
Abertura das propostas: 02/08/2022 ás 08:30horas.
Início da sessão de disputa de preços: 02/08/2022 às 11:15 horas.
Informações através do e-mail: itabunalicita@gmail.com ou Departamento de Licitações. Evelin S. de Castro,
Pregoeira Designada. Itabuna-BA, 18 de julho de 2022.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
Secretaria Municipal de Gestão e Inovação
Supervisão de Licitação e Compras

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0047-2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.85495-2022
LICITAÇÃO BANCO DO BRASIL Nº 949965

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO, INCLUINDO SERVIÇO DE EMBALSAMENTO, URNAS
FUNERÁRIAS ADULTO E INFANTIL, REMOÇÃO E TRANSLADO DO CORPO, SERVIÇO DE RELATÓRIO, EM
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE RESPONSABILIDADE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITABUNA.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0047-2022
(Processo Administrativo n.°00.85495-2022)
LICITAÇÃO BANCO DO BRASIL Nº 949965

O MUNICÍPIO DE ITABUNA, CNPJ nº 14.147.490/0001-68, por meio do Departamento de Licitações e
Compras, situada no Condomínio Jequitibá Trade Center, 2º andar, s/n, Bairro Jardim Vitória, em ItabunaBA, fone (73) 9 8123-0781, endereço eletrônico itabunalicita@gmail.com, torna público aos interessados
que realizará licitação, na modalidade de PREGÃO, na FORMA ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL
POR LOTE, nos termos da autorização constante neste Processo Administrativo, subordinada aos ditames da
Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto 5.450/2005, da Lei Complementar nº 123/2006,
regulamentada pelo Decreto nº 8.538/2015, Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, da Lei nº
8.666/93, destinada à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIO,
INCLUINDO SERVIÇO DE EMBALSAMENTO, URNAS FUNERÁRIAS ADULTO E INFANTIL, REMOÇÃO E
TRANSLADO DO CORPO, SERVIÇO DE RELATÓRIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE
BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E
COMBATE À POBREZA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA, o qual será conduzido e julgado pelo
Pregoeiro desta Entidade, nomeado pela Portaria nº 9.877, de 11 de novembro de 2021, observados os
procedimentos, regras e condições estabelecidos neste EDITAL E SEUS ANEXOS, com a utilização do Sistema
Licitações-e.
DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO (Horário de Brasília):
Recebimento das propostas de preços: 02/08/2022, até 08h30min;
Abertura das propostas de preços: 02/08/2022, às 08h30min;
Início da sessão de disputa: 02/08/2022, às 11h15min;
Pregoeira: Evelin S. de Castro
O interessado deverá observar, rigorosamente, as datas e os horários limites para o recebimento e a
abertura da proposta, atentando, também, para o início da disputa.
Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a sessão pública, observarão, obrigatoriamente,
o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação
relativa ao certame.

1.

DO OBJETO

1.1.

A presente licitação tem por objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS FUNERÁRIO, INCLUINDO SERVIÇO DE EMBALSAMENTO, URNAS FUNERÁRIAS ADULTO E
INFANTIL, REMOÇÃO E TRANSLADO DO CORPO, SERVIÇO DE RELATÓRIO, EM ATENDIMENTO AS
NECESSIDADES DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA,

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 0047-2022

Certificação Digital: N0Q0IYR2-FWAUKZ3K-HGJONK7Z-5PC8CIAG
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br

2/68

Edição 5.270 | Ano 10
19 de julho de 2022
Página 6

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
Secretaria Municipal de Gestão e Inovação
Supervisão de Licitação e Compras

cujas especificações, quantitativos e condições gerais encontram-se detalhados no termo de referência
(ANEXO I).

1.2.

O critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, observadas as exigências contidas
neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

1.3. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no licitações-e e as
especificações constantes deste edital, prevalecerão estas últimas.
2.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

2.1.

As despesas decorrentes da execução da presente licitação correrão à conta dos recursos
consignados ao orçamento dos órgãos indicados no Termo de Referência (ANEXO I), do presente exercício,
devidamente ajustadas nas dotações do exercício subsequente, impondo-se sempre que seja providenciada
a prévia dotação orçamentária e, se cabível, o respectivo pré-empenho antes da celebração de qualquer
contratação a ser efetivada em decorrência da presente licitação.

3.

DO CREDENCIAMENTO

3.1.

Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de chave
de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S.A.,
sediadas no País.

3.2.

As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, mediante a
apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no Licitações-e.

3.3.

Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar
cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

3.4.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

3.5.

É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Licitações-e e
mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à
correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
3.5.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da
habilitação.

3.6.

Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar
nº 123/2006 e para que essa possa gozar dos benefícios previstos no capítulo V da referida Lei, é
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necessário, à época do credenciamento, a es e ta as exp ess es Mi oe p esa ou E p esa de
Pe ue o Po te ou suas espe tivas a eviaç es ME ou EPP , à sua fi a ou de o i ação, o fo e o
caso.
3.6.1 Caso o licitante já esteja cadastrado no Sistema e não constem os dados acima em sua firma ou
denominação, deverá providenciar a alteração de seu cadastro no Sistema junto a qualquer agência do
Banco do Brasil S/A.

3.7.

O licitante responsabilizar-se-á pela utilização da chave de identificação e senha de acesso ao
Sistema para participar do Pregão na forma eletrônica.

3.8.

O licitante é responsável por solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de
acesso por interesse próprio, evitando utilizações indevidas por parte de prepostos e/ou terceiros.

3.9.

O licitante responsabilizar-se-á pelos ônus decorrentes de eventuais perdas de negócios, como
também das sanções cabíveis, diante da inobservância de mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua
desconexão.

3.10. O Município não se responsabilizará por qualquer problema que venha ocorrer no processo de
cadastramento junto ao Banco do Brasil que impeça o licitante de participar do certame.

3.11. Informações complementares sobre credenciamento poderão ser obtidas pelo telefone 0800 61
0500 ou pelo e-mail: licitações@bb.com.br.
4.

DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1.

Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto
desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Licitações-e, por meio do sítio
www.licitacoes-e. o . , opção A esso Ide tifi ado .
4.1.1 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar,
o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar nº 123, de 2006.

4.2.

Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.2.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente;
4.2.2

que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.2.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.2.4

que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
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4.2.5 que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou
liquidação;
4.2.6

entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.2.7 organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº
746/2014-TCU-Plenário).

4.3.

Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestão
operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das atividades de
coordenação e supervisão da execução dos serviços, e desde que os serviços contratados sejam executados
obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediação ou subcontratação.

4.3.1 Em sendo permitida a participação de cooperativas, serão estendidas a elas os benefícios previstos
para as microempresas e empresas de pequeno porte quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei
nº 11.488, de 15 de junho de 2007.

4.4.

É vedada a contratação de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de
direção, familiar de:

4.4.1 detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda
ou contratação; ou
4.4.2

de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.

4.4.2.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente
em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº
13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04
de junho de 2010);

4.5.

Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na execução dos
serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente público ocupante de
cargo em comissão ou função de confiança neste órgão contratante.

4.6.

Como requisito para a participação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo
próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas
no edital.

4.7.

A verificação dos impedimentos e condições de participação, previstos no item anterior, ocorrerá
somente após a fase de lances, momento no qual o sistema Licitações-e permite a identificação das
empresas participantes do certame.

4.8.

COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, o licitante deverá apresentar às seguintes
declarações:
4.8.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando
apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
4.8.2

que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
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4.8.3 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está
em conformidade com as exigências editalícias;
4.8.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores;
4.8.5 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituição;
4.8.6 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado,
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
4.8.7 que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às
regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho
de 1991.

4.9.

A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções
previstas em lei e neste Edital.

4.10. Analisadas as condições de participação, o Pregoeiro decidirá fundamentadamente em relação à
não permanência de licitante no certame.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
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5.1
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
5.2
O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá
por meio de chave de acesso e senha.
5.3
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º
da LC nº 123, de 2006.
5.4
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5.5
Até a abertura da sessão, o licitante poderá livremente retirar, alterar ou substituir a proposta
anteriormente cadastrada. Depois da data e horário de abertura da Sessão, não caberá qualquer alteração
ou desistência de proposta.
5.6
Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da
proposta.
5.7
Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de
lances.

6.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1.

O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, no
campo I for ações adicio ais , as segui tes i for ações:
6.1.1 Valor unitário e total do item ou percentual de desconto;
6.1.2 Marca, Modelo e Fabricante, quando for o caso;
6.1.3 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de
Referência: indicando, no que for aplicável, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou
inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso.
6.2. Não poderá ser incluído no registro da proposta eletrônica qualquer nome, texto, elemento ou
caractere que possa identificar o licitante, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta e aplicação de
SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
6.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do
objeto, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços,
conforme anexo deste Edital, quando necessário e solicitado.
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6.5.

Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de
erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.6.

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

6.7.

Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de
contratações públicas, quando participarem de licitações públicas.

6.7.1
O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilização e, após o devido processo legal, gerar as seguintes
consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei,
nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobre preço na execução do contrato.
6.8. O registro de proposta comercial eletrônica vinculado ao presente certame implica, independente de
expressa declaração, na(o):
6.8.1
aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital e seus apêndices;
6.8.2
garantia do cumprimento da proposta por prazo mínimo de 60 (sessenta) DIAS, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital;
6.8.3
compromisso do licitante para com o rigoroso cumprimento das especificações técnicas, prazos e
condições fixadas Termo de Referência (ANEXO I);
6.8.4
impossibilidade de posterior desistência ou declínio de proposta, a partir da data da sessão
eletrônica inicial;
6.8.5
submissão às sanções administrativas previstas neste Edital e seus anexos;
6.8.6
obrigação de participar ativamente do certame (ON LINE) até a sua conclusão, encaminhando
toda a documentação solicitada e/ou prestando as informações e esclarecimentos solicitados pelo
pregoeiro.
ATENÇÃO: Após a abertura da sessão pública eletrônica do presente certame, não cabe em
6.9.
nenhuma hipótese desistência de proposta.
6.10.
ATENÇÃO: Nenhuma proposta comercial ou documentação de habilitação poderá ser
encaminhada ao Pregoeiro por e-mail ou outro meio de comunicação antes do encerramento da etapa
competitiva, sob pena de quebra do anonimato da competição.

7.

DA SESSÃO PÚBLICA ELETRÔNICA

7.1.

A Sessão Pública eletrônica deste Pregão será conduzida e gerida por Pregoeiro, especialmente
designado pela autoridade competente, sendo a abertura prevista para a data e horário indicados no
preâmbulo deste Edital, por meio do Sistema Licitações-e.
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7.2.

A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá EXCLUSIVAMENTE mediante troca de
mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico (CHAT), o qual será gerenciado diretamente pelo
Pregoeiro.
7.3. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, anexar a proposta comercial
escrita e a documentação de habilitação, registrar os lances, anexar os documentos complementares e
prestar as informações solicitadas, durante toda a licitação, responsabilizando-se pelos ônus decorrentes
de preclusão de direitos, perda de negócios e/ou sanções por descumprimentos de obrigações, diante da
inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
7.3.1 A não anexação ou envio da proposta comercial e documentos de habilitação exigidos no Edital (e
seus anexos), bem como a não anexação de documentos complementares, prestação de informações e
não pronunciamento em relação a questão suscitada pelo Pregoeiro, além de poder acarretar a oportuna
DESCLASSIFICAÇÃO ou INABILITAÇÃO do particular do certame, poderá ensejar a aplicação das sanções
administrativas previstas neste Edital, sem prejuízo de outras responsabilidades civis e penais que seu ato
acarretar, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002.

7.4.

Na hipótese de ocorrer desconexão do Pregoeiro no decorrer da Sessão e o sistema eletrônico
permanecer acessível aos licitantes, os trabalhos continuarão e os lances serão recebidos, sem qualquer
prejuízo dos atos realizados.

7.5.

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.

7.6.

Cabe ao licitante acompanhar continuamente os documentos, pareceres e atos divulgados ou
disponibilizados por meio do sítio oficial da Instituição na Internet e/ou no Diário Oficial do Município.

7.7.

Havendo necessidade, o Pregoeiro poderá suspender a Sessão com a devida comunicação prévia via
CHAT, como também registrando no Sistema a nova data e horário para a sua continuidade.

7.8. Em face do horário, poderá o Pregoeiro estabelecer intervalo para almoço, sem a suspensão da
Sessão, mediante comunicação prévia via CHAT.
8. DA ANÁLISE DA CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
8.1.

O Pregoeiro verificará preliminarmente as propostas comerciais registradas eletronicamente no
sistema e DESCLASSIFICARÁ, por despacho fundamentado, aquelas que não estiverem em conformidade
com os requisitos estabelecidos neste Edital (e seus anexos), respeitados os limites das informações
disponíveis antes da fase competitiva.

8.1.1 Será DESCLASSIFICADA a proposta comercial cadastrada que não indicar a marca, modelo e/ou
referência do produto contado (se for o caso).
8.1.2 Não serão aceita proposta que indique quantidade inferior àquela exigida no Termo de Referência
(Anexo I).
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8.1.3 Qualquer nome, texto, elemento ou caractere que possa vir a identificar o licitante perante os
demais concorrentes poderá importar na DESCLASSIFICAÇÃO da proposta.
8.1.4 A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com
acompanhamento em tempo real, por todos os participantes.
8.1.5 O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do pregão quando constatar que a avaliação da
conformidade das propostas, irá perdurar por mais 01 (um) dia.
8.1.5.1. Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat, mensagens às licitantes
informando a data e horário previstos para o início da oferta de lances.
8.1.6 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.
8.1.7 Somente os licitantes com propostas julgadas conformes com as exigências formais do Edital (e seus
anexos) participarão da fase competitiva de lances, havendo a ordenação automática das propostas pelo
Sistema.
8.1.8 Caso não existam propostas eletrônicas cadastradas, o Pregoeiro DECLARARÁ DESERTO o certame.
8.1.9 Caso todas as propostas cadastradas forem DESCLASSIFICADAS, o Pregoeiro DECLARARÁ
FRACASSADO o certame.

9. DA ETAPA COMPETITIVA DE LANCES ELETRÔNICOS
9.1.

Aberta a ETAPA COMPETITIVA, os licitantes aptos poderão encaminhar lances, exclusivamente por
meio do Sistema Eletrônico, sendo automaticamente informadas do recebimento e respectivo horário de
registro e valor.

9.2. Os lances serão apresentados, por cada licitante apto, de forma sucessiva, sempre com valores
inferiores em relação aos últimos registrados por ele e aceito pelo Sistema.
9.3.

Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do seu
último lance e do menor lance registrado no Sistema, vedada a identificação do ofertante (ANONIMATO).

9.4. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote.
9.5.

Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
primeiro.

9.6.

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

9.7.

Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá EXCLUIR qualquer lance cujo valor seja considerado
supostamente irrisório ou inexequível, ou até que entenda ter sido lançado erroneamente, cabendo ao
sistema o encaminhamento de mensagem automática ao licitante, o qual terá a faculdade de repetir tal
lance.
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9.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser
0,01(zero vírgula, zero um).
Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa ABERTO E
FECHADO , e
ue os li ita tes ap ese ta ão la es pú li os e su essivos, o la e fi al e fe hado.

9.9.

9.10. 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.

9.11. 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 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.
9.11.1 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos
melhores lances subsequentes, 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.

9.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo
a ordem crescente de valores.
9.12.1 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.

9.13. 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.

9.14. 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.
9.15. O critério de julgamento adotado será o menor preço global por lote, conforme definido em anexos
acompanhados a este Edital.

9.16. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
9.17. Havendo empresa em situação especial que garanta exercício de direito a tratamento diferenciado,
o Sistema iniciará automaticamente fase específica de desempate.

9.18. Se não houver lances na ETAPA COMPETITIVA e isso resultar no empate de duas ou mais propostas,
o desempate será realizado POR SORTEIO ELETRÔNICO pelo próprio Sistema.
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9.19. Caso todos os licitantes tenham apresentado preços finais superiores ao MÁXIMO FIXADO NO
EDITAL, será realizado negociação prévia, na ordem de classificação, para fins de redução de preços. Não
logrando sucesso tal negociação, o Pregoeiro procederá à desclassificação de todas as propostas, podendo
declarar FRACASSADO O CERTAME, ou aplicar a regra prevista no art. 48, § 3º, da Lei 8.666/93.

10. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS ME/EPP e DO DIREITO DE PREFERÊNCIA
10.1. Na fase de proposta, será concedido tratamento diferenciado às ME's, EPP's, caso a proposta mais
bem classificada tenha sido ofertada por empresa de médio ou grande porte, e houver proposta
apresentada por ME/EPP de valor até 5% superior ao da melhor proposta, o sistema, automaticamente,
procederá da seguinte forma:
10.1.1 a ME/EPP mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) MINUTOS, apresentar proposta de
preço inferior à do licitante mais bem classificado e, se atendidas as exigências deste Edital e seus Anexos,
será esta reclassificada como melhor proposta do certame.
10.1.2 não sendo registrado um novo lance pela ME/EPP convocada pelo sistema, na forma do subitem
anterior, e havendo outros licitantes que se enquadram na condição prevista no caput, estes serão
convocados, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, também no prazo de 5 (cinco)
MINUTOS.
10.1.3 havendo empate de valor entre duas empresas beneficiárias do direito de preferência fixada na Lei
Complementar nº 123/2006, exercerá tal direito prioritariamente aquele cuja proposta tenha sido recebida
e registrada pelo sistema em primeiro lugar.
10.1.4 O sistema encaminhará mensagem automática, por meio do CHAT, convocando a microempresa ou
empresa de pequeno porte melhor classificada a fazer sua última oferta no prazo de 5 (cinco) MINUTOS,
sob pena de decair do direito concedido.
10.1.5 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
10.1.6 Na hipótese de nenhum dos licitantes exercer o direito de preferência descritos anteriormente, será
mantida a ordem classificatória original do certame.

10.2. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto
no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, bens e serviços:
10.2.1 no país;
10.2.2 por empresas brasileiras;
10.2.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
10.2.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na
legislação.
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10.3. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas ou os lances empatados.

10.4. Quando convocado pelo Sistema, via CHAT, o licitante deverá apresentar proposta igual ou inferior
à do licitante melhor classificado, no prazo de 5 (cinco) MINUTOS, sob pena de preclusão do seu direito de
preferência.
10.4.1 Caso a preferência não seja exercida na forma das alíneas anteriores, o sistema convocará as
empresas remanescentes que porventura se enquadrem na condição prevista neste item, na ordem de
classificação, para o exercício do mesmo direito; e,
10.4.2 Na hipótese em que nenhuma dos licitantes exerça o direito de preferência descrito neste item, será
mantida a ordem classificatória do certame.

10.5. Na hipótese de não haver empresas nessas condições, o procedimento licitatório prossegue
automaticamente com os demais licitantes, sem que haja qualquer referência a presente fase.

10.6. Na fase de HABILITAÇÃO, será concedido tratamento diferenciado às ME/EPP's que estejam com
problemas de regularidade fiscal e trabalhista, à luz do disposto nos arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº
123/2006, conforme as seguintes regras:
10.6.1 em se tratando de microempresas ou empresas de pequeno porte com alguma restrição na
comprovação da habilitação fiscal e trabalhista, deverá(ão) ser apresentada(s) e juntada(s) aos autos a(s)
respectiva(s) certidão(ões) com validade vencida ou com restrição, sendo aceita a situação parcial de
irregularidade ali comprovada e julgado "habilitada" a empresa no certame;
10.6.2 será assegurado o prazo de 05 (cinco) DIAS ÚTEIS, cujo termo inicial corresponderá ao momento
da divulgação do resultado da fase de habilitação, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão
de eventuais certidões;
10.6.3 a não regularização da documentação fiscal no prazo indicado no subitem anterior implicará na
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital e seus apêndices;
10.6.4 no caso de decadência do direito por não regularização da situação, será facultado à Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para firmar o contrato, ou até cancelar a
licitação.

11. DA NEGOCIAÇÃO
11.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
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11.1.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais
licitantes, cabendo ao arrematante responder no prazo máximo de 02(duas) horas se aceita a
contraproposta enviada pelo pregoeiro.
11.1.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02(duas) horas, envie a
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.
11.1.2.1.
É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
11.2. Eventual(is) redução(ões) de preço(s) alcançada(s) na NEGOCIAÇÃO será(ão) informado(s) via CHAT
pelo licitante e, posteriormente, registrado no Sistema diretamente pelo Pregoeiro, por ocasião da
classificação da(s) proposta(s).
11.3. Na ausência de manifestação do licitante quanto à convocação, o Pregoeiro poderá dar seguimento
ao certame, prevalecendo o valor do último lance ofertado, SALVO SE O PREÇO FINAL PROPOSTO FOR
SUPERIOR AO ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO.
11.3.1 Caso o PREÇO FINAL da proposta melhor classificada seja superior ao PREÇO MÁXIMO, e não
havendo sucesso na negociação junto a tal licitante, proceder-se-á na forma fixada no item 9.15 deste
Edital.

11.4. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
12.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

12.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para
contratação neste Edital e em seus anexos.
12.2 A análise da exequibilidade da proposta de preços poderá ser realizada com o auxílio da Planilha de
Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta final.
12.3 Quando necessário e solicitado pelo Pregoeiro a Planilha de Custos e Formação de Preços deverá
ser encaminhada pelo licitante exclusivamente via sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado
da solicitação do pregoeiro, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e será analisada
pelo Pregoeiro no momento da aceitação do lance vencedor.
12.4 A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação de
Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não contrariem
exigências legais.
12.4.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12.5 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que:
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12.5.1 não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
12.5.2 contenha vício insanável ou ilegalidade;
12.5.3 não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;
12.5.4
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário),
desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
12.6 Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para
executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços que:
12.6.1 for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido
limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12.6.2 apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em
instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas
de trabalho vigentes.
12.7 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n°
8.666, de 1993 e demais legislações, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
12.8 Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços
ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise da
planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de
diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.
12.9 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio
no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em
ata.
12.10 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
12.10.1 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita
no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;
12.10.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas de custo
readequadas com o valor final ofertado.
12.11 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos
especificados e a margem de lucro pretendida.
12.12 O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de Custos e
Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e também quanto aos
salários das categorias envolvidas na contratação.
12.13 Erros no preenchimento da planilha não constituem otivo pa a a des lassifi ação da p oposta. A
pla ilha pode se a ustada pelo li ita te, o p a o i di ado pelo P e oei o, desde ue ão ha a a o ação
do preço.
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12.13.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância
das propostas;
12.13.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento
de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.
12.14 Caso a compatibilidade com as especificações técnicas mínimas fixadas no Termo de Referência,
sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios ordinários
previstos neste Edital, o Pregoeiro solicitará a apresentação catálogos, folders ou prospectos do material ou
produto cotado, que contenham, de forma clara e detalhada, as especificações técnicas básicas que
demonstrem sua adequação ao que foi solicitado no Termo de Referência.
12.15 O Pregoeiro poderá solicitar, também, AMOSTRA, sob pena de não aceitação da proposta, no local a
ser indicado e dentro de, no mínimo, 08 (oito) dias úteis, contados da solicitação, observando-se as
seguintes regras e procedimentos:
12.15.1 a AMOSTRA será solicitada apenas ao licitante classificado temporariamente em primeiro lugar,
por intermédio de mensagem no sistema com a indicação do local e horário de sessão de avaliação;
12.15.2 a análise da AMOSTRA será baseada em critérios técnicos e objetivos, conforme fixado no Termo
de Referência (ANEXO I), sendo emitido parecer técnico fundamentado no caso de recusa;
12.15.3 o resultado da avaliação técnica será divulgada por meio de mensagem no sistema;
12.15.4 no caso de não haver entrega da AMOSTRA ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de AMOSTRA fora das especificações previstas neste Edital, a proposta
do licitante será DESCLASSIFICADA;
12.15.5 Se a(s) AMOSTRA(S) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro
analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a
verificação da(s) AMOSTRA(S) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às
especificações constantes no Termo de Referência;
12.15.6 O(s) licitante(s) deverá(ão) colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis
à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu
perfeito manuseio, quando for o caso.
12.16 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.
12.17 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
12.18 Have do e essidade, o P e oei o suspe de a sessão, i fo a do o hat a ova data e
horário para a sua continuidade.
12.19 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a
negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
12.20 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
12.21 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
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12.22 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123,
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
12.23 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do
licitante, observado o disposto neste Edital.

13.

DA HABILITAÇÃO

13.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
c) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON,
mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;
13.1.1 Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas
a ,
e
a i a pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).
13.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
13.1.2.1.
Caso conste na Consulta de Situação do Prestador a existência de Ocorrências Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
13.1.2.1.1.
A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
13.1.2.1.2.

O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

13.1.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição
de participação.
13.1.4 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
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13.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio da
Licitações-e, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à
qualificação econômica-financeira e habilitação técnica.

13.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos
sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s)
certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

13.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los,
em formato digital, via sistema, no prazo de até 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

13.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do
documento digital.

13.6. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

13.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
13.7.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento
dessas contribuições.

13.8. Habilitação jurídica:
13.8.1 no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;
13.8.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
13.8.3
Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
13.8.4
No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
13.8.5
Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em
funcionamento no País;
13.8.6
No caso de exercício de atividade não listadas nos itens acima: ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, nos termos da legislação pertinente.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 0047-2022

Certificação Digital: N0Q0IYR2-FWAUKZ3K-HGJONK7Z-5PC8CIAG
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br

18/68

Edição 5.270 | Ano 10
19 de julho de 2022
Página 22

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
Secretaria Municipal de Gestão e Inovação
Supervisão de Licitação e Compras

13.8.7
No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971.
13.8.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.
13.9. Regularidade fiscal e trabalhista:
13.9.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
13.9.2 Certidão negativa de débito Ou Certidão positiva com efeitos de negativa relativos aos tributos
federais e à dívida ativa da União;
13.9.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
13.9.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
13.9.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
13.9.6 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade
em cujo exercício contrata ou concorre;
13.9.7 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à
atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
13.9.8 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatório,
deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do seu
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

13.10. Qualificação Econômico-Financeira:
13.10.1

Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

13.10.1.1.
No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá
apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma
do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda,
comprovar todos os demais requisitos de habilitação.
13.10.2
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
13.10.2.1.
No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
13.10.2.2.

É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
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13.10.2.3.
Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última
auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração,
sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.
13.10.3
Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela
aplicação das seguintes fórmulas:
LG =

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

SG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

13.10.4
As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido
de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

13.11. Os índices estabelecidos atendem ao disposto no art. 31, § 5o, da Lei 8.666/93, uma vez que
permitem a comprovação de uma avaliação mais precisa da situação financeira da empresa de forma
objetiva, os mesmos foram estabelecidos observando percentuais usualmente adotados no mercado para a
avaliação da situação financeira das empresas e não frustram ou restringem o caráter competitivo do
certame, pois foram estabelecidos em patamares mínimos aceitáveis, com intuito de garantir a
continuidade da execução dos serviços, objeto desta licitação.

13.12. Qualificação Técnica:
a) Apresentação de um ou mais atestado fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que
comprove que a licitante executou ou está executando, de maneira satisfatória e a contento, serviços da
natureza e vulto similares com o objeto da presente licitação.
a.1) Os atestados poderão ser diligenciados de acordo com o parágrafo 3º do art. 43, da Lei 8.666/93.

13.13. Documentações Complementares
13.13.1
Em relação às licitantes cooperativas será, ainda, exigida a seguinte documentação
complementar:
13.13.1.1.
A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação
e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e
42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764 de 1971;
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13.13.1.2.
A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um
dos cooperados indicados;
13.13.1.3.
A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à
prestação do serviço;
13.13.1.4.

O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

13.13.1.5.
A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executarão o contrato;
13.13.1.6.
Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a)
ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos
instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas
assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato
em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a
cooperativa a contratar o objeto da licitação;
13.13.1.7.
A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n.
5.764/71 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

13.14. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de
inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial
e das demonstrações contábeis do último exercício.

13.15. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que
atenda a todas as demais exigências do edital.
13.15.1
habilitação.

A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de

13.16. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a
declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

13.17. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos
licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

13.18. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá
a sessão, i for a do o chat a ova data e horário para a co ti uidade da

es a.
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13.19. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

13.20. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45
da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

13.21. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item
em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação,
além da aplicação das sanções cabíveis.
13.21.1
Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá
sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es), cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do
licitante nos remanescentes.

13.22. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.

14.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA E DA DOCUMENTAÇÃO
COMPLEMENTAR

14.1. Nos termos fixados deste Edital, a PROPOSTA COMERCIAL ESCRITA (e os documentos técnicos
pertinentes ao objeto), como também a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, deverão ser, previa e
exclusivamente, anexadas ou enviadas pelo Sistema, até a data e horário de abertura da sessão pública do
certame, podendo o Pregoeiro, a seu critério e considerando a natureza do objeto e as regras editalícias,
solicitar durante a fase de aceitação e julgamento:
14.1.1 Via CHAT, que a empresa encaminhe a proposta comercial ajustada ao lance final, como também
eventual documentação complementar necessária ao julgamento, por meio do Sistema, no prazo de 02
(duas) horas, contados da convocação do Pregoeiro, prorrogável a pedido do licitante e/ou a critério do
pregoeiro, desde que a situação assim exija;
14.1.2 Na impossibilidade do encaminhamento da proposta ou documentação via Sistema (ATENÇÃO:
Lembrar que qualquer encaminhamento de proposta ou documentação antes do fim da etapa de disputa
prejudicará o anonimato), faculta-se ao(s) licitante(s) o seu envio por e-mail, observados os prazos fixados.
Neste caso, a referida documentação será disponibilizada no site oficial do município e/ou no Diário Oficial
do Município.

14.2. Se o licitante não estiver logado e/ou não responder, via CHAT, à convocação do Pregoeiro, terá o
prazo de 02 (duas) horas para envio da documentação solicitada, sob pena de decair do direito de participar
da licitação e ter sua proposta DESCLASSIFICADA ou ser INABILITADO, observado o disposto no item 7.3.1
deste Edital.
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14.3. Para fins de viabilização operacional, o Pregoeiro poderá convocar e reconvocar A exo
vezes se fizerem necessárias, tendo em vista a finalidade do ato e a ampliação da competitividade.

ua tas

14.4. Sob pena de INABILITAÇÃO ou DESCLASSIFICAÇÃO, toda a proposta e documentação exigida neste
Edital (e seus anexos) deverá ser emitida em nome do licitante, com o número do CNPJ e,
preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser observado o seguinte:
14.4.1 no caso em que o licitante seja matriz, a documentação deverá ser emitida com CNPJ da matriz;
14.4.2 no caso em que o licitante seja filial, a documentação deverá ser emitida com CNPJ da filial, exceto
quanto à Certidão Negativa de Débito (CND) perante o INSS, desde que conste no próprio documento a
validade para a matriz e a filial; como também, quanto ao Certificado de Regularidade de Situação (FGTS),
para o licitante que proceda ao recolhimento dos encargos de forma centralizada;
14.4.3 será dispensada a apresentação, no nome e no CNPJ da filial, daquele documento que pela própria
natureza apenas seja emitido em nome da matriz;
14.4.4 o CNPJ indicado nos documentos da proposta de preços e da habilitação deverá ser do mesmo
estabelecimento do licitante que efetivamente executará o objeto da presente licitação.
14.4.5 Caso a contratada opte por efetuar o faturamento por meio de CNPJ (matriz ou filial) distinto do
constante do contrato, deverá comprovar a regularidade fiscal tanto do estabelecimento contratado como
do estabelecimento que efetivamente executar o objeto, por ocasião dos pagamentos.

14.5.

Em se tratando de ME/EPP, e havendo alguma RESTRIÇÃO na comprovação da HABILITAÇÃO
FISCAL E TRABALHISTA, será assegurado o prazo de 05 (cinco) DIAS ÚTEIS, cujo termo inicial corresponderá
ao momento da divulgação do resultado da fase de habilitação, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão
de eventuais certidões.

14.6.

A não regularização da documentação fiscal no prazo indicado no subitem anterior implicará na
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital e seus anexos, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para firmar o
contrato, ou até cancelar a licitação.

14.7. Na hipótese de o licitante não atender ao chamado para anexar ou enviar a PROPOSTA COMERCIAL
ESCRITA, poderá o julgamento ser realizado com base na proposta comercial eletrônica inicialmente
cadastrada no sistema, caso conste descrição completa do objeto licitado com todas as informações
necessárias e suficientes, de maneira que seja possível a análise da qualidade do objeto proposto, a critério
do Pregoeiro.
14.8. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar documentação complementar à
proposta e habilitação, poderá ser DESCLASSIFICADO ou INABILITADO e sujeitar-se-á às SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS previstas neste edital, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que seu ato
ensejar.
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14.9. As empresas participantes do certame somente deverão encaminhar propostas, declarações ou
quaisquer outros documentos se expressamente previstos no Edital (e seus anexos) e/ou solicitado pelo
Pregoeiro, mediante notificação efetuada pelo canal de comunicação (CHAT), sob pena de serem estes
descartados.

14.10. A documentação original ou cópia autenticada, caso seja solicitada expressamente pelo Pregoeiro,
deverá ser encaminhada, no prazo de 05 (cinco) DIAS ÚTEIS, contado da solicitação, ao endereço constante
no preâmbulo deste Edital e em atenção à Supervisão de Licitações da Secretaria de Gestão e Inovação.

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

14.12. Havendo aceitação da proposta comercial eletrônica classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro
poderá solicitar do(s) licitante(s) vencedor(es) o encaminhamento da proposta comercial escrita,
devidamente ajustada ao último lance ou ao valor negociado.

14.13. A PROPOSTA COMERCIAL ESCRITA deverá conter, preferencialmente, as seguintes informações e
documentos:
14.13.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal;
14.13.2 conter folha de rosto em papel timbrado da empresa, contendo a firma ou denominação do
particular, inclusive com o número do CNPJ, endereço, telefone e e-mail, bem como referência ao número
do presente certame, o nome do Órgão a quem se destina, valor global em algarismos e por extenso, prazo
de validade, e outras informações pertinentes;
14.13.3 apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance vencedor,
quando for solicitado;
14.13.4 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento.
14.13.5 indicação da quantidade e dos preços unitário e total, conforme especificações contidas do termo
de referência (ANEXO I);
14.13.6 catálogos, folders ou prospectos, que contenham, de forma clara e detalhada, as especificações
técnicas básicas que demonstrem sua adequação ao que foi solicitado no Termo de Referência (ANEXO I).

14.14. O Pregoeiro pedirá o(s) particular(es), via CHAT, para encaminhar a respectiva proposta ajustada,
po eio da opção E via A exo , no prazo de 02 (duas) horas (podendo ser prorrogado a requerimento
do interessado e a critério do Pregoeiro), observados os procedimentos e regras fixados neste deste Edital,
podendo esse prazo ser prorrogado a requerimento do interessado e/ou a critério do Pregoeiro.
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15.

DOS RECURSOS

15.1. Declarado o(s) vencedor(es), o Pregoeiro abrirá prazo mínimo de 20 (vinte) MINUTOS, durante o
qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar
sua INTENÇÃO DE RECORRER com registro da síntese de suas razões, isto é, indicando contra qual(is)
decisão(ões) pretende recorrer e por qual(is) motivo(s).

15.2. O recurso administrativo poderá atacar qualquer ato decisório ou procedimento adotado pelo
Pregoeiro durante todo o certame, não sendo meio adequado para impugnar regras do edital e seus anexos.

15.3. Havendo registro de INTENÇÃO DE RECURSO, o Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção
de recorrer manifestada, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema, em
razão da não observância dos pressupostos recursais de admissibilidade.

15.4. Será rejeitada a INTENÇÃO DE RECURSO de caráter protelatório que:
15.4.1 seja registrada por quem não tenha legítimo interesse;
15.4.2 seja intempestiva;
15.4.3 não ataque ato decisório ou procedimental praticado pelo Pregoeiro no certame; e/ou
15.4.4 fundamentada em mera insatisfação do licitante, sem alegação de qualquer fato prejudicial ou
desconforme com o presente Edital e/ou com a legislação vigente.

15.5.

Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

15.6. Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contrarrazões de recurso, o
licitante interessado poderá solicitar vistas dos autos ou consultar as informações do certame disponíveis no
próprio sistema.

15.7. Decorridos os prazos de apresentação de razões e contrarrazões, o pregoeiro deverá analisar
fundamentadamente os fatos e fundamentos arguidos pelo(s) recorrente(s), podendo, em sede de juízo de
retratação:
15.7.1 reconsiderar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, reformando-a; ou,
15.7.2 manter inalterada a decisão recorrida.

15.8. Na situação contida no item 15.07.2, o processo deverá ser submetido, depois de devidamente
instruído pelo Pregoeiro, à análise hierárquica superior para fins de decisão final, podendo a autoridade
competente:
15.8.1 decidir de pronto o mérito do recurso, segundo os documentos e informações contidas nos autos,
como também os fundamentos da decisão do Pregoeiro.
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15.8.2 determinar prévia emissão de pareceres da área técnica interessada e/ou parecer jurídico para fins
de decisão.

15.9. Não é imprescindível haver total correspondência entre os fatos e fundamentos indicados na
intenção de recurso e as razões escritas do respectivo recurso.

15.10. A não apresentação das razões referente à intenção de recurso registrada no sistema importa
preclusão do direito e julgamento do recurso, segundo os fatos e fundamentos indicados na própria
intenção.

15.11. Não cabe recurso adesivo por ocasião do exercício do direito de contrarrazoar.
15.12. Na análise e julgamento do recurso, poderá o pregoeiro baixar em diligência os autos para fins de
pronunciamento da unidade técnica responsável pela especificação do objeto, bem como para Assessoria
Jurídica e/ou Assessoria Contábil.

15.13. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento, sendo reaberta a Sessão Pública para fins de prosseguimento do certame.

15.14. A aceitação de intenção de recurso apenas suspenderá a tramitação do processo licitatório em
relação ao(s) item(ns) recorrido(s), inclusive quanto ao prazo de validade da proposta, o qual somente
recomeçará a contar quando da decisão final da autoridade competente, sendo realizado o encerramento
da sessão e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro em face dos demais itens do objeto da licitação.

16.

DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

16.1. Sessão Pública poderá ser REABERTA, em prazo não inferior a 24 (vinte e quatro) HORAS, em relação
ao(s) ITEM(NS) do objeto que apresente os seguintes eventos, observada sempre a ordem classificatória da
fase de lances:
16.1.1 Julgamento favorável em sede de recurso administrativo que leve à anulação de atos da fase
preparatória ou da própria Sessão Pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele
dependam;
16.1.2 Constatado erro/impropriedade na aceitação e julgamento da proposta, ou no julgamento da
habilitação, sendo retroagido o certame aos procedimentos imediatamente anteriores ao instante do
erro/impropriedade declarada;
16.1.3 Licitante declarado vencedor que não assinar a o instrumento contratual, não havendo CADASTRO
RESERVA, sendo o certame retomado da fase de aceitação e julgamento das propostas;
16.1.4 Licitante ME/EPP com restrição da habilitação fiscal e trabalhista que seja vencedora do certame e
não comprovar tal regularidade no prazo fixado neste Edital, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006,
sendo reiniciados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances;
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16.1.5 Licitante vencedor que não mantenha as condições de participação e de habilitação até o momento
da assinatura do instrumento contratual, sendo reiniciados os procedimentos de aceitação e julgamento das
propostas.

16.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a Sessão reaberta,
sendo devidamente registrados no Sistema a data e hora de tal reabertura, observadas os seguintes meios:
16.2.1 A o vo ação se da
procedimento licitatório.

po

eio do siste a elet

i o

hat

ou e-mail de acordo com a fase do

16.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no Licitações-e, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
16.2.3 A convocação para reabertura também será divulgada com antecedência por meio do sítio oficial da
Instituição e/ou Diário Oficial do Município, cabendo ao licitante acompanhar as informações e publicações
contidas naquele canal de acesso.
16.2.4 À Sessão Pública reaberta aplica-se todos os procedimentos e regras de processamento fixadas neste
Edital, a depender apenas da fase em que se retomarão os trabalho.

17.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

17.1. Quando não houver recurso administrativo, o Pregoeiro encerrará a sessão e ADJUDICARÁ o objeto
ao(s) licitante(s) cuja(s) proposta(s) for(em) considerada(s) vencedora(s) do certame. Neste caso, o
Pregoeiro encaminhará o processo, devidamente instruído, à apreciação da Autoridade Competente para
fins de HOMOLOGAÇÃO.

17.2. Caso haja RECURSO ADMINISTRATIVO, o processo será submetido à superior consideração da
Autoridade Competente para fins de homologação do certame e adjudicação do objeto ao(s) vencedor(es),
POR LOTE.

17.3. Por meio de DESPACHO fundamentado, poderá Autoridade Competente:
17.3.1 homologar o certame para produção de todos os efeitos de fato e de direito previstos na legislação;
17.3.2 anular, total ou parcialmente, em razão de ilegalidade, determinando o aproveitamento dos atos
não viciados; ou,
17.3.3 revogar, total ou parcialmente, o certame por razões de conveniência e oportunidade, à luz do
interesse público primário tutelado.

18.

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

18.1. Não será exigido garantia de execução para a presente contratação.
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19.

DO TERMO DE CONTRATO

19.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.

19.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação,
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de
Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital.
19.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de
05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
19.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

19.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada,
implica no reconhecimento de que:
19.3.1 Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as
disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
19.3.2 A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
19.3.3 A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da
Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

19.4. A vigência da(s) contratação(ões) decorrente(s) desta licitação observará os prazos e condições
fixados no Termo de Referência (ANEXO I).

19.5. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas
no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

19.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no
edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais
cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de
classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 0047-2022

Certificação Digital: N0Q0IYR2-FWAUKZ3K-HGJONK7Z-5PC8CIAG
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br

28/68

Edição 5.270 | Ano 10
19 de julho de 2022
Página 32

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
Secretaria Municipal de Gestão e Inovação
Supervisão de Licitação e Compras

20.

DO REAJUSTE

20.1
As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência ou
minuta de Contrato, acompanhadas em anexo a este Edital.

21.

DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

21.1 Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

22.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

22.1

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

23.

DO PAGAMENTO

23.1

As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

24.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

24.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário
que:
24.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;
24.1.2 apresentar documentação falsa;
24.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
24.1.4 ensejar o retardamento da execução do objeto;
24.1.5 não mantiver a proposta;
24.1.6 cometer fraude fiscal;
24.1.7 comportar-se de modo inidôneo.
24.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
24.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
24.3.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;
24.3.2 Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do
licitante;
24.3.3 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;
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24.3.4 Impedimento de licitar e de contratar com o Município;
24.3.4.1
A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável
em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 20.1 deste Edital.
24.3.5 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;
24.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
24.5 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante,
a Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
24.6 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente as legislações pertinentes.
24.7 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.

25.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

25.1. Até o fim do expediente do TERCEIRO DIA ÚTIL ANTERIOR à data da sessão pública inicial do
certame, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão.

25.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail itabunalicita@gmail.com,ou
por petição dirigida ou protocolada no endereço Condomínio Jequitibá Trade Center, 2º andar, s/n, Bairro
Jardim Vitória, em Itabuna-BA, fone (73) 9 8123-0781.

25.3. O Pregoeiro, com apoio da unidade técnica responsável pelo Termo de Referência e da equipe de
apoio, ANALISARÁ a impugnação no prazo de 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS, ou proporá, de forma motivada, o
ADIAMENTO DA SESSÃO ou a SUSPENSÃO DO CERTAME para obter melhores condições de análise dos
argumentos de impugnação.

25.4. Acolhida a impugnação contra este Edital e seus anexos, serão procedidas as alterações e
adequações necessárias, bem como designada nova data para a realização do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

25.5. O pedido de esclarecimentos referente a este procedimento licitatório deverá ser enviado ao
Pregoeiro, até o fim do horário do expediente do TERCEIRO DIA ÚTIL ANTERIOR à data da sessão pública
inicial do certame, por meio de registro no SISTEMA e/ou envio de e-mail para itabunalicita@gmail.com ou
por petição dirigida ou protocolada no endereço Condomínio Jequitibá Trade Center, 2º andar, s/n, Bairro
Jardim Vitória, em Itabuna-BA, fone (73) 9 8123-0781.
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25.6. O Pregoeiro, com apoio da área técnica responsável pelo Termo de Referência e da equipe de apoio,
prestará os esclarecimentos formalmente solicitados, no prazo de até 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS, por e-mail,
registro no Sistema e/ou disponibilizando no Diário Oficial do Município.

25.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
25.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo
pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

25.8. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados poderão ser disponibilizadas
diretamente no Sistema e/ou no Diário Oficial do Município para conhecimento da sociedade em geral e
dos licitantes em potencial, cabendo aos interessados em participar do certame acessá-los para a obtenção
das informações prestadas.

25.9. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital (e seus anexos), apontando eventuais falhas
ou irregularidades que o viciarem, o cidadão ou licitante que não o fizer nos prazos e condições fixados
neste item, hipótese em que tal petição não terá efeito de impugnação e não obstaculizará a realização
normal da sessão.
26.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

26.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
26.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo Pregoeiro.

26.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário
de Brasília – DF.

26.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.

26.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
26.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia,
a finalidade e a segurança da contratação.

26.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução
ou do resultado do processo licitatório.
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26.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

26.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da isonomia e do interesse
público.

26.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

26.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br,
http://www.itabuna.ba.gov.br/diariooficial.html também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço de email itabunalicita@gmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Condomínio Jequitibá
Trade Center, 2º andar, s/n, Bairro Jardim Vitória, em Itabuna-BA, fone (73) 9 8123-0781.

26.12. nos dias úteis, no horário das 08 horas às 14 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do
processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

26.13. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, problemas com conexão e/ou
dúvidas poderá ser esclarecida através dos telefones: para Capitais e Regiões Metropolitanas, telefone
3003-0500 e demais localidades através do telefone 0800-729-0500.

26.14. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II – Modelo de Proposta de preço;
ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato;
ANEXO IV – Modelo de Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus
arts. 42 a 49;
ANEXO V– Modelo de Declaração de que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos;
ANEXO VI – Modelo de Declaração de que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que
a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
ANEXO VII – Modelo de Declaração de que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
ANEXO VIII – Modelo de Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
ANEXO IX – Modelo de Declaração de que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º
da Constituição Federal;
ANEXO X – Modelo de Declaração de que os serviços são prestados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no
art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
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Itabuna - BA, 13 de julho de 2022

Evelin S. de Castro
PREGOEIRO
Portaria nº 9.877/2021
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PROTOCOLO Nº 00.85495-2022
1.

DO OBJETO

1.1.
O presente termo de referência tem por finalidade fornecer elementos necessários e suficientes, à
realização de procedimento licitatório visando formalizar a contratação de empresa para prestação de
serviços funerários, incluindo serviço de embalsamento, urnas funerárias adulto e infantil, remoção e
translado do corpo, serviço de velatório, em atendimento as necessidades do Serviço de Benefícios
Eventuais de responsabilidade da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza da
Prefeitura Municipal de Itabuna/Ba, cujas especificações técnicas, quantidades e demais condições
encontram-se detalhados no presente documento, nos termos exigidos no art. 3º, XI e 8º, II ambos do
Decreto nº 10.024/2019.
2.

DA JUSTIFICATICA

2.1.
Justifica-se a solicitação do que se trata o presente, tendo em vista suprir as necessidades de
contratação de empresa para prestação de serviços funerários, incluindo serviço de embalsamento, urnas
funerárias adulto e infantil, remoção e translado do corpo, serviço de velatório, em atendimento as
necessidades do Serviço de Benefícios Eventuais de responsabilidade da Secretaria Municipal de
Promoção Social e Combate à Pobreza da Prefeitura Municipal de Itabuna/Ba, considerando:
2.2.
Os Benefícios Eventuais são serviços de Proteção Social Básica de caráter suplementar e
temporário oferecidos pelos municípios e Distritos Federal aos cidadãos e às suas famílias que não têm
condições de arcar por conta própria com o enfrentamento de situações adversas ou que fragilize a
manutenção do cidadão e sua família.
2.3.
O Auxílio Funeral é um dos serviços oferecidos pelos Benefícios Eventuais, de arcado com a
RESOLUÇÃO DO CNAS, Nº 212, DE 19 DE OUTUBRO DE 2006 propõe os critérios orientadores para a
regulamentação da provisão de benefícios eventuais no âmbito da política pública de assistência social
apontando a quem destina e o que é, bem como a competência municipal, segundo artigos 2º, 3º, 7º, 9º e
12, in verbis:
Art. 2º - O benefício eventual é uma modalidade de provisão de proteção
social básica de caráter suplementar e temporário que integra organicamente as
garantias do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, com fundamentação nos
princípios de cidadania e nos direitos sociais e humanos. (...)
Art. 3º - O benefício eventual destina-se aos cidadãos e às famílias com
impossibilidade de arcar por conta própria com o enfrentamento de contingências
sociais, cuja ocorrência provoca riscos e fragiliza a manutenção do indivíduo, a
unidade da família e a sobrevivência de seus membros. (...)
Art. 7º - O benefício eventual, na forma de auxílio-funeral, constitui-se em
uma prestação temporária, não contributiva da assistência social, em pecúnia, por
uma única parcela, ou em bens de consumo, para reduzir vulnerabilidade
provocada por morte de membro da família. (...)
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Art. 9º - O benefício funeral pode ocorrer na forma de pecúnia ou na
prestação de serviços
§ 1º Os serviços devem cobrir o custeio de despesas de urna funerária, velório e
sepultamento, incluindo transporte funerário, utilização de capela, isenção de
taxas e colocação de placa de identificação, dentre outros serviços inerentes que
garantam a dignidade e o respeito à família beneficiária. (...)
Art. 12º - Ao Distrito Federal e aos Municípios compete: I – a coordenação
geral, a operacionalização, o acompanhamento, a avaliação da prestação dos
benefícios eventuais, bem como o seu financiamento; (grifo nosso) (...)
2.4.
Insta mencionar que o benefício funeral tem como premissa garantir ao beneficiário e sua família
o princípio da dignidade da pessoa humana, haja vista que este impõe um dever de abstenção e de
condutas positivas tendentes a efetivar e proteger a pessoa humana.
3.

DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS

3.1. O objeto do presente termo de referência possui as seguintes características técnicas e condições, as
quais deverão ser rigorosamente observadas por ocasião da formulação do preço a ser proposto:
ITEM

1

2

3

DESCRIÇÃO
Serviço Funerário infantil, incluindo preparação do corpo para o velório/capela,
espaço disponível a velar o corpo, onde será realizado o ato de velar e/ou de se
homenagear, coroa de flores artificial, fornecimento de URNA FUNERÁRIA
INFANTIL COM VISOR: Modelo sextavado, caixão e tampa bordadas,
confeccionadas em madeiras de pinus, com fundo de madeira, tampa com visor,
decorada artisticamente em Silk Screen, fechamento com 04 (quatro) chavetas na
tampa e 03 (três) chavetas no visor, alças tipo dourada com suportes parafusos
nas laterais, acabamento interno em papel branco, balado de tecido e sobrebabado de renda branca com travesseiro solto. Acabamento em verniz na cor
pinhão modelo do tipo estandard. Comprimento até 1,60 metros x largura até
0,40 cm e altura 0,40 cm. Mortalha infantil em tecido Terbrim ou Popeline.
Serviço Funerário adulto, incluindo preparação do corpo para o velório/capela,
espaço disponível a velar o corpo, onde será realizado o ato de velar e/ou de se
homenagear, coroa de flores artificial, fornecimento de URNA FUNERÁRIA
ADULTO COM VISOR: Modelo sextavado, caixão e tampa bordadas,
confeccionadas em madeiras de pinus, com fundo de madeira, tampa com visor,
decorada artisticamente em Silk Screen, fechamento com 04 (quatro) chavetas na
tampa e 03 (três) chavetas no visor, alças tipo dourada com suportes parafusos
nas laterais, acabamento interno em papel branco, babado de tecido e sobrebabado de renda branca com travesseiro solto. Acabamento em verniz na cor
pinhão modelo do tipo estandard. Comprimento até 2 metros x largura até 0,70
cm e altura 0,40 cm, mortalha de adulto em tecido Terbrim ou Popeline.
Serviço Funerário adulto, incluindo preparação do corpo para o velório/capela,
espaço disponível a velar o corpo, onde será realizado o ato de velar e/ou de se
homenagear, coroa de flores artificial, fornecimento de URNA FUNERÁRIA
ADULTO SEM VISOR: Modelo sextavado, caixão e tampa bordadas,
confeccionadas em madeiras de pinus, com fundo de madeira, tampa sem visor,
decorada artisticamente em Silk Screen, fechamento com 04 (quatro) chavetas na
tampa, alças tipo dourada com suportes parafusos nas laterais, acabamento

UNID.

QUANT.

UNID.

55

UNID

106

UNID

60
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4

5

6

7

interno em papel branco, babado de tecido e sobre-babado de renda branca com
travesseiro solto. Acabamento em verniz na cor pinhão modelo do tipo estandard.
Comprimento até 2 metros x largura até 0,70 cm e altura 0,40 cm, mortalha de
adulto em tecido Terbrim ou Popeline.
Serviço Funerário INDIGENTE adulto, incluindo entrega de urna funerária e coroa
de flores artificial ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade de Itabuna/Ba,
fornecimento de URNA FUNERÁRIA ADULTO SEM VISOR: Modelo sextavado,
caixão e tampa bordadas, confeccionadas em madeiras de pinus, com fundo de
madeira, tampa sem visor, decorada artisticamente em Silk Screen, fechamento
com 04 (quatro) chavetas na tampa, alças tipo dourada com suportes parafusos
nas laterais, acabamento interno em papel branco, babado de tecido e sobrebabado de renda branca com travesseiro solto. Acabamento em verniz na cor
pinhão modelo do tipo estandard. Comprimento até 2 metros x largura até 0,70
cm e altura 0,40 cm.
Serviço Funerário adulto, incluindo preparação do corpo para o velório/capela,
espaço disponível a velar o corpo, onde será realizado o ato de velar e/ou de se
homenagear, coroa de flores artificial, fornecimento de URNA FUNERÁRIA
ADULTO COM EXESSO DE PESO E SEM VISOR: Modelo sextavado, caixão e tampa
bordadas, confeccionadas em madeiras de pinus, com fundo de madeira, tampa
sem visor, decorada artisticamente em Silk Screen, fechamento com 04 (quatro)
chavetas na tampa e 03 (três) chavetas no visor, alças tipo dourada com suportes
parafusos nas laterais, acabamento interno em papel branco, babado de tecido e
sobre-babado de renda branca com travesseiro solto. Acabamento em verniz na
cor pinhão modelo do tipo estandard. Comprimento até 2 metros x largura até
0,80 cm e altura 0,50 cm, mortalha de adulto em tecido Terbrim ou Popeline.
Serviço Funerário adulto, incluindo preparação do corpo para o velório/capela,
espaço disponível a velar o corpo, onde será realizado o ato de velar e/ou de se
homenagear, coroa de flores artificial, fornecimento de URNA FUNERÁRIA
ADULTO COM EXESSO DE PESO E COM VISOR: Modelo sextavado, caixão e tampa
bordadas, confeccionadas em madeiras de pinus, com fundo de madeira, tampa
com visor, decorada artisticamente em Silk Screen, fechamento com 04 (quatro)
chavetas na tampa e 03 (três) chavetas no visor, alças tipo dourada com suportes
parafusos nas laterais, acabamento interno em papel branco, babado de tecido e
sobre-babado de renda branca com travesseiro solto. Acabamento em verniz na
cor pinhão modelo do tipo estandard. Comprimento até 2 metros x largura até
0,80 cm e altura 0,50 cm, mortalha de adulto em tecido Terbrim ou Popeline.
Serviço Funerário adulto, incluindo preparação do corpo para o velório/capela,
espaço disponível a velar o corpo, onde será realizado o ato de velar e/ou de se
homenagear, coroa de flores artificial, fornecimento de URNA FUNERÁRIA
ADULTO COMPRIDA SEM VISOR: Modelo sextavado, caixão e tampa bordadas,
confeccionadas em madeiras de pinus, com fundo de madeira, tampa sem visor,
decorada artisticamente em Silk Screen, fechamento com 04 (quatro) chavetas na
tampa, alças tipo dourada com suportes parafusos nas laterais, acabamento
interno em papel branco, babado de tecido e sobre-babado de renda branca com
travesseiro solto. Acabamento em verniz na cor pinhão modelo do tipo estandard.
Dimensões acima de: 2 mt. X 0,40 cm X 0,40 cm, mortalha de adulto em tecido
Terbrim ou Popeline.
Serviço Funerário adulto, incluindo preparação do corpo para o velório/capela,
espaço disponível a velar o corpo, onde será realizado o ato de velar e/ou de se
homenagear, coroa de flores artificial, fornecimento de URNA FUNERÁRIA
ADULTO COMPRIDA COM VISOR: Modelo sextavado, caixão e tampa bordadas,

UND

25

UNID

17

UNID

15

UNID

25
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8

9

10

4.

confeccionadas em madeiras de pinus, com fundo de madeira, tampa com visor,
decorada artisticamente em Silk Screen, fechamento com 04 (quatro) chavetas na
tampa e 03 (três) chavetas no visor, alças tipo dourada com suportes parafusos
nas laterais, acabamento interno em papel branco, babado de tecido e sobrebabado de renda branca com travesseiro solto. Acabamento em verniz na cor
pinhão modelo do tipo estandard. Dimensões acima de: 2 mt. X 0,40 cm X 0,40
cm, mortalha de adulto em tecido Terbrim ou Popeline
SERVIÇO DE FORMOLIZAÇÃO, método de conservação de restos mortais
humanos com o objetivo de promover a sua conservação de forma temporária.
TRANSPORTE: Serviço de translado em veículo apropriado, para o transporte
funerário, devidamente regulamentado pela ANVISA, considerando os óbitos que
vem a ocorrer e a quilometragem utilizada no trajeto.

UNID

10

UNID

49

KM

15.000

DA GARANTIA

4.1
Os materiais mencionados neste TERMO DE REFERÊNCIA deverão possuir garantia mínima de 90
(noventa) dias, a contar da data do Termo de Recebimento Definitivo.
4.2
Se detectado defeito, a substituição das urnas mortuárias será feita por conta da empresa
fornecedora, no prazo IMEDIATO dos serviços prestados.
4.3
As solicitações referentes à troca deverão ser efetuadas pelo designado e/ou pela Comissão de
Recebimento.
5.

DA JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE ESTIMADA REQUERIDA

5.1
Considerando que os contratos em vigor encerrarão suas vigências no mês de dezembro de 2022 e
que o número de óbitos nos anos de 2020, 2021 e ainda em 2022 em consequência do período pandêmico
do Covid-19 foi superior a anos anteriores, o saldo atual não será suficiente para atender as demandas
desse Benefício Eventual até o término contratuais.
5.2
Assim sendo, foi elaborado um estudo comparativo das aquisições realizadas em anos anteriores
com a finalidade de subsidiar a nova licitação, em conjunto com o Setor de Compras da Secretaria de
Promoção Social e Combate à Pobreza.
5.3
O estudo da estimativa para a aquisição levou em consideração a demanda de contratos
anteriores, período de 2020, 2021 e ainda 2022, conforme planilha abaixo e contratos anexos.
Quadro I: Relação do quantitativo contratado – Período 2020 (maio a dezembro)
ITEM

1

2

DESCRIÇÃO/ ESPECIF.
URNA MORTUÁRIA CRIANÇA, EM MADEIRA AGRESTE (LATERAIS E FUNDOS), COM
TAMPA, ALÇAS LATERAIS EM CORDAS, FUNDO EM RIPA DE MADEIRA AGRESTE COM
ESPAÇAMENTO DE 10 CM DE UMA PARA OUTRA, DIMENSÕES 60 cm À 1,60 cm
(COMPRIMENTO).
URNA MORTUÁRIA ADULTO COM VISOR, EM MADEIRA AGRESTE (LATERAIS E
FUNDOS), COM TAMPA, ALÇAS LATERAIS EM CORDAS, FUNDO EM RIPA DE

UNID.

QTD.
TOTAL

UNID.

22

UNID

40
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MADEIRA AGRESTE COM ESPAÇAMENTO DE 10 CM DE UMA PARA OUTRA,
DIMENSÕES 1,90CM X 70 cm X 20 CM.
URNA MORTUÁRIA ADULTO SEM VISOR, EM MADEIRA AGRESTE (LATERAIS E
FUNDO), COM TAMPA, ALÇAS LATERAIS EM CORDAS, FUNDO EM RIPA DE MADEIRA
AGRESTE COM ESPAÇAMENTO DE 10 CM DE UMA PARA OUTRA, DIMENSÕES
1,90CM X 70 cm X 20 CM
URNA MORTUÁRIA ADULTO COM EXESSO DE PESO SEM VISOR, EM MADEIRA
AGRESTE (LATERAIS E FUNDOS), COM TAMPA, ALÇAS LATERAIS EM CORDAS, FUNDO
EM RIPA DE MADEIRA AGRESTE COM ESPAÇAMENTO DE 10 CM DE UMA PARA
OUTRA, DIMENSÕES 1,90CM X 80 cm X 20 CM.
URNA MORTUÁRIA ADULTO COM EXCESSO DE PESO COM VISOR, EM MADEIRA
AGRESTE (LATERAIS E FUNDOS), COM TAMPA, ALÇAS LATERAIS EM CORDAS, FUNDO
EM RIPA DE MADEIRA AGRESTE COM ESPAÇAMENTO DE 10 CM DE UMA PARA
OUTRA, DIMENSÕES 1,90CM X 80 cm X 20 CM.
URNA MORTUÁRIA ADULTO COMPRIDA SEM VISOR, EM MADEIRA AGRESTE
(LATERAIS E FUNDO), COM TAMPA, ALÇAS LATERAIS EM CORDAS, FUNDO EM RIPA
DE MADEIRA.
URNA MORTUÁRIA ADULTO COMPRIDA COM VISOR, EM MADEIRA AGRESTE
(LATERAIS E FUNDO), COM TAMPA, ALÇAS LATERAIS EM CORDAS, FUNDO EM RIPA
DE MADEIRA.
CAPELA PARA VELÓRIO (local para velar)

UNID

22

9

COROAS DE FLORES ARTIFICIAIS

UNID

22

10

UNID

18

UNID

18

12

COROAS DE FLORES NATURAIS
HIGIENIZAÇÃO, ARRUMAÇÃO E VESTIMENTAS: Higienização, Arrumação de corpo e
com vestimenta.
FORMOL: Colocação de formol.

13

TRANSPORTE: Transporte funerários.

3

4

5

6

7

11

UNID

32

UNID

06

UNID

06

UNID

10

UNID

04

UNID

18

KM

6.000

Fonte: Contrato nº 127/2020 – Ata (SRP nº 031/20219)
Quadro II: Quantidade consolidada – Contratado 2021:
ITEM

1

2

DESCRIÇÃO/ ESPECIF.
URNA MORTUÁRIA CRIANÇA, EM MADEIRA
AGRESTE (LATERAIS E FUNDOS), COM TAMPA,
ALÇAS LATERAIS EM CORDAS, FUNDO EM
RIPA
DE
MADEIRA
AGRESTE
COM
ESPAÇAMENTO DE 10 CM DE UMA PARA
OUTRA, DIMENSÕES 60 cm À 1,60 cm
(COMPRIMENTO).
URNA MORTUÁRIA ADULTO COM VISOR, EM
MADEIRA AGRESTE (LATERAIS E FUNDOS),
COM TAMPA, ALÇAS LATERAIS EM CORDAS,
FUNDO EM RIPA DE MADEIRA AGRESTE COM
ESPAÇAMENTO DE 10 CM DE UMA PARA
OUTRA, DIMENSÕES 1,90CM X 70 cm X 20
CM.

UNID.

TOTAL
REGISTRADO
P.E 001/2021

TOTAL
CONTRATADO

TOTAL 2021

UNID.

55

38

38

UNID

100

70

70

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 0047-2022

Certificação Digital: N0Q0IYR2-FWAUKZ3K-HGJONK7Z-5PC8CIAG
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br

38/68

Edição 5.270 | Ano 10
19 de julho de 2022
Página 42

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
Secretaria Municipal de Gestão e Inovação
Supervisão de Licitação e Compras

8

URNA MORTUÁRIA ADULTO SEM VISOR, EM
MADEIRA AGRESTE (LATERAIS E FUNDO),
COM TAMPA, ALÇAS LATERAIS EM CORDAS,
FUNDO EM RIPA DE MADEIRA AGRESTE COM
ESPAÇAMENTO DE 10 CM DE UMA PARA
OUTRA, DIMENSÕES 1,90CM X 70 cm X 20 CM
URNA MORTUÁRIA ADULTO COM EXESSO DE
PESO SEM VISOR, EM MADEIRA AGRESTE
(LATERAIS E FUNDOS), COM TAMPA, ALÇAS
LATERAIS EM CORDAS, FUNDO EM RIPA DE
MADEIRA AGRESTE COM ESPAÇAMENTO DE
10 CM DE UMA PARA OUTRA, DIMENSÕES
1,90CM X 80 cm X 20 CM.
URNA MORTUÁRIA ADULTO COM EXCESSO
DE PESO COM VISOR, EM MADEIRA AGRESTE
(LATERAIS E FUNDOS), COM TAMPA, ALÇAS
LATERAIS EM CORDAS, FUNDO EM RIPA DE
MADEIRA AGRESTE COM ESPAÇAMENTO DE
10 CM DE UMA PARA OUTRA, DIMENSÕES
1,90CM X 80 cm X 20 CM.
URNA MORTUÁRIA ADULTO COMPRIDA SEM
VISOR, EM MADEIRA AGRESTE (LATERAIS E
FUNDO), COM TAMPA, ALÇAS LATERAIS EM
CORDAS, FUNDO EM RIPA DE MADEIRA.
URNA MORTUÁRIA ADULTO COMPRIDA
COM VISOR, EM MADEIRA AGRESTE
(LATERAIS E FUNDO), COM TAMPA, ALÇAS
LATERAIS EM CORDAS, FUNDO EM RIPA DE
MADEIRA.
CAPELA PARA VELÓRIO (local para velar)

UNID

55

38

38

9

COROAS DE FLORES ARTIFICIAIS

UNID

55

38

38

10

UNID

45

31

31

UNID

45

38

38

12

COROAS DE FLORES NATURAIS
HIGIENIZAÇÃO,
ARRUMAÇÃO
E
VESTIMENTAS: Higienização, Arrumação de
corpo e com vestimenta.
FORMOL: Colocação de formol.

13

TRANSPORTE: Transporte funerários.

3

4

5

126

7

11

UNID

80

56

56

UNID

15

12

12

UNID

15

10

10

UNID

25

18

18

UNID

10

07

07

UNID

45

32

32

KM

15.000

10.000

10.000

Fontes: Contratos nº 081, 082 e 083/2021 – Ata (SRP nº 0001/2021)
5.4
Em análise aos Quadros I e II, verifica-se que, nos anos de 2020 e 2021, foi contratado
parcialmente seus respectivos Registros de Preços.
5.5
No Quadro III abaixo, sinaliza o quanto será estimado para nova licitação tendo como base o
quantitativo contratado em 2021 e 2022 (contrato + aditivo). Ressaltando que as discriminações de cada
item a licitar, serão inclusos serviços e aquisição.
5.6
Será incluso na nova licitação o item de Serviço Funerário INDIGENTE adulto, incluindo entrega de
urna funerária e coroa de flores artificial ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade de Itabuna/Ba.
Quadro III: Quantidade consolidada – Estimado 2022:
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ITEM

1

2

3

4

DESCRIÇÃO/ ESPECIF.
URNA
MORTUÁRIA
CRIANÇA, EM MADEIRA
AGRESTE (LATERAIS E
FUNDOS), COM TAMPA,
ALÇAS LATERAIS EM
CORDAS, FUNDO EM
RIPA
DE
MADEIRA
AGRESTE
COM
ESPAÇAMENTO DE 10
CM DE UMA PARA
OUTRA, DIMENSÕES 60
cm
À
1,60
cm
(COMPRIMENTO).
URNA
MORTUÁRIA
ADULTO COM VISOR,
EM MADEIRA AGRESTE
(LATERAIS E FUNDOS),
COM TAMPA, ALÇAS
LATERAIS EM CORDAS,
FUNDO EM RIPA DE
MADEIRA AGRESTE COM
ESPAÇAMENTO DE 10
CM DE UMA PARA
OUTRA,
DIMENSÕES
1,90CM X 70 cm X 20
CM.
URNA
MORTUÁRIA
ADULTO SEM VISOR, EM
MADEIRA
AGRESTE
(LATERAIS E FUNDO),
COM TAMPA, ALÇAS
LATERAIS EM CORDAS,
FUNDO EM RIPA DE
MADEIRA AGRESTE COM
ESPAÇAMENTO DE 10
CM DE UMA PARA
OUTRA,
DIMENSÕES
1,90CM X 70 cm X 20 CM
URNA
MORTUÁRIA
ADULTO COM EXESSO
DE PESO SEM VISOR, EM
MADEIRA
AGRESTE
(LATERAIS E FUNDOS),
COM TAMPA, ALÇAS
LATERAIS EM CORDAS,
FUNDO EM RIPA DE
MADEIRA AGRESTE COM

UNID

TOTAL
REGISTRADO
P.E 001/2021

TOTAL 1º
CONTRATADO
(A)

TOTAL 2º
CONTRATADO
(B)

TOTAL
ADITIVAD
O
(C)

ESTIMADO
TOTAL
2022
(A+B+C)

UNID

55

38

17

0

55

UNID

100

70

30

06

106

UNID

80

56

24

05

85

UNID

15

12

03

02

17
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5

6

7

8
9
10

11

12

ESPAÇAMENTO DE 10
CM DE UMA PARA
OUTRA,
DIMENSÕES
1,90CM X 80 cm X 20
CM.
URNA
MORTUÁRIA
ADULTO COM EXCESSO
DE PESO COM VISOR,
EM MADEIRA AGRESTE
(LATERAIS E FUNDOS),
COM TAMPA, ALÇAS
LATERAIS EM CORDAS,
FUNDO EM RIPA DE
MADEIRA AGRESTE COM
ESPAÇAMENTO DE 10
CM DE UMA PARA
OUTRA,
DIMENSÕES
1,90CM X 80 cm X 20
CM.
URNA
MORTUÁRIA
ADULTO
COMPRIDA
SEM
VISOR,
EM
MADEIRA
AGRESTE
(LATERAIS E FUNDO),
COM TAMPA, ALÇAS
LATERAIS EM CORDAS,
FUNDO EM RIPA DE
MADEIRA.
URNA
MORTUÁRIA
ADULTO
COMPRIDA
COM
VISOR,
EM
MADEIRA
AGRESTE
(LATERAIS E FUNDO),
COM TAMPA, ALÇAS
LATERAIS EM CORDAS,
FUNDO EM RIPA DE
MADEIRA.
CAPELA PARA VELÓRIO
(local para velar)
COROAS DE FLORES
ARTIFICIAIS
COROAS DE FLORES
NATURAIS
HIGIENIZAÇÃO,
ARRUMAÇÃO
E
VESTIMENTAS:
Higienização, Arrumação
de
corpo
e
com
vestimenta.
FORMOL: Colocação de
formol.

UNID

15

10

05

0

15

UNID

25

18

07

0

25

UNID

10

07

03

0

10

UNID

55

38

17

0

55

UNID

55

38

17

0

55

UNID

45

31

14

0

45

UNID

45

38

07

0

45

UNID

45

32

13

04

49
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13

TRANSPORTE:
Transporte funerários.

KM

15.000

10.000

5.000

0

15.000

Fontes: Contratos nº 052, 053 + Aditivo e 129/2022 – Ata (SRP nº 0001/2021)
6.

DA CLASSIFICAÇÃO POR LOTE GLOBAL

6.1. A licitação, para a contratação de que trata o objeto deste Termo de Referência, em julgamento
global, nos moldes em que se encontra, permite à Administração Pública uma maior economia com o ganho
de escala, haja vista que os licitantes poderão vir a ofertar preços mais competitivos, sem restringir a
competitividade.
6.2. A opção de licitar em LOTE GLOBAL ao invés de ITEM dá-se em razão da economia de escala. Além
disso, o serviço que compõem o objeto deste termo de referência, usualmente são contratados no mercado
com a mesma empresa. Dessa forma, mantém-se preservada a competitividade.
6.3. Justifica-se a decisão do lote objetivando sanar possíveis problemas de operacionalização de logística
– caso vários fornecedores vençam os itens, para que sejam minimizadas as chances de interrupções no
fornecimento. A maior vantagem da licitação por preço global é o fato de vários itens serem desenvolvidos
no mesmo procedimento, visando à minimização dos riscos a serem absorvidos pela contratada durante a
execução dos serviços. É fato que quanto menor os riscos envolvidos, maior é a possibilidade de as
empresas concorrentes apresentarem um preço menor em suas propostas.
6.4. Nos termos vistos, o procedimento a ser adotado, licitação por preço global possui inúmeras
vantagens sendo elas;
a) A simplicidade nas medições;
b) Menor custo e eficiência para a Administração durante a fiscalização dos serviços;
c) Maior controle da execução dos serviços uma vez que deverá ser executado por uma única empresa
responsável e que apresente as condições exigidas no edital, o que facilita ainda o contato, as orientações e
acompanhamento da execução dos serviços pela Contratante;
6.5 Considerando a natureza dos itens a serem contratados, conforme justificativas apontadas acima,
respaldado em entendimento pacificado pelo Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 5.260/2011-1ª
Câmara e Acórdão nº 861/2013 Plenário), e para priorizar a eficiência no Serviço Público, mostra-se
pertinente a contratação dos itens de forma global.
7.

DA PROPOSTA DE PREÇOS DOS LICITANTES

7.1.
A proposta de preços do particular deverá conter as seguintes informações, entre outras:
7.1.1. Indicar o prazo de validade que será, no mínimo, de 60 (sessenta) dias corridos;
7.1.2. O preço ofertado deve ter a inclusão dos tributos, fretes, tarifas e as despesas decorrentes da
execução;
7.1.3. Indicar expressamente endereço completo do particular, inclusive eletrônico (e-mail da empresa)
bem como telefones para contados, para fins de futuras notificações e intimações de obrigações relativas à
futura contratação.
8.

DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
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8.1.
O objeto deste instrumento pode ser considerado como serviço comum, pois, conforme prevê o
parágrafo único do Art. 1º da Lei nº 10.520/02, a classificação do bem ou o serviço será comum quando for
possível estabelecer, para efeito de julgamento das propostas, mediante especificações utilizadas no
mercado, padrões de qualidade e desempenho peculiares ao objeto e descritos de forma objetiva no
instrumento convocatório, não acarretando prejuízos à qualidade dos serviços e, tampouco, ao interesse
público, e ainda, consoante o art. 1º do Decreto nº 3.555/00 e o art. 3º , inciso II do Decreto no
10.024/2019, resta claro que o serviço a ser contratado é comum, sendo, portanto, obrigatória a
contratação na modalidade Pregão Eletrônico.
9.

DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

9.1. O julgamento da licitação será realizado pelo critério do MENOR PREÇO GLOBAL, observadas as
regras de aceitação das propostas fixadas neste termo de referência;
10.

DA ADJUDCAÇÃO DO OBJETO

10.1. A adjudicação o objeto será realizado segundo o critério de julgamento fixado na alínea anterior,
observada a decisão final de julgamento do certame pelo Pregoeiro.
11.

DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO: PREÇO MÁXIMO

11.1 Os preços unitários finais e totais propostos deverão ser, no máximo, aqueles contidos na tabela de
valores máximos constantes dos autos do processo.
12.

DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO: PREÇO INEXEQUÍVEL

12.1 Se constatada a presunção de inexequibilidade do preço final proposto, deverá ser efetuada
diligências, nos termos do § 3º do art. 43 da Lei 8.666/93, para permitir ao licitante demonstrar a
exequibilidade de seu preço, por meio da apresentação de planilha de custos e respectivas cópias de notas
fiscais ou propostas de fornecedores, ou outros documentos probatórios hábeis, conforme procedimentos
definidos no edital.
13.

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

13.1 Deverá ser analisada a conformidade técnica do objeto proposto às especificações fixadas neste
termo de referência;
14.

DA CONTRATAÇÃO E DOS PRAZOS

14.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses com início na data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado nas condições estabelecidas no art. 57, da Lei nº 8.666/93.
14.2. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses com início na data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja
autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
14.2.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
14.2.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;
14.2.3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os
serviços tenham sido prestados regularmente;
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14.2.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na
realização do serviço;
14.2.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a
Administração;
14.2.6. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;
14.2.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.
15.
DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
15.1. Os serviços decorrentes do contrato deverão ser EXECUTADOS pela Contratada, conforme ordem de
serviço;
15.2. A contratada deverá executar os serviços rigorosamente segundo as especificações e referências
indicadas na respectiva proposta, salvo fato superveniente acatado pela Administração;
16.

DO LOCAL, HORÁRIOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO OBJETO

16.1. Os materiais e ou serviços deverão ser entregues e ou prestados de acordo com as necessidades da
Prefeitura Municipal de Itabuna por interveniência da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza,
a qual formulará os pedidos, através de seu responsável;
16.2. A entrega e ou a prestação dos serviços deverá ser efetuada nos locais indicado pela Secretaria,
ficando as despesas inerentes com frete por conta da Contratada;
16.3. O serviço de AUXÍLIO FUNERAL poderão ser solicitados 24 horas por dia, 7 dias por semana,
mediante a solicitação e autorização pelo servidor responsável do setor de Benefícios Eventuais, mediante a
e issão, do do u e to de LIBERAÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL , devendo ter seu atendimento executado
imediatamente, tendo o prazo máximo de até 01 (uma) hora para execução do serviço.
17.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a
finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões
finais que se fizerem necessários.
17.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal do
contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores
previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando
em relatório.
17.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de
serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisório.
17.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de
campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
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17.2. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada
fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas
atribuições.
17.2.1. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.
17.2.1.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida
tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do
esgotamento do prazo.
17.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o fiscal
deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços,
obedecendo as seguintes diretrizes:
17.3.1. Caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas
contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;
17.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com
base nos relatórios e documentações apresentadas; e
17.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalização.
17.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e
das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de
2002).
17.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem
prejuízo da aplicação de penalidades.
18.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18.1
As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:
SECRETARIA

UNIDADE GESTORA

PROJETO/ATIVIDADE

ELEMENTO

FONTE

PROMOÇÃO SOCIAL

1801

2103

3.3.90.39

0/28

18.2

VALOR

No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da

mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.
19 DA HABILITAÇÃO
19.1
Habilitação Jurídica - documentos exigidos no art.28 da lei 8.666/93
19.2
Regularidade fiscal e trabalhista- documentos exigidos no art.29 da lei 8.666/93.
19.3
Qualificação Técnica - documentos exigidos no art.30 da lei 8.666/93 Pregão deve estar de acordo
com o objeto e a avaliação dos agentes administrativos.
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19.4
Para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional, a licitante deverá apresentar no
mínimo, 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, declarando ter a empresa licitante realizado ou estar realizando a prestação do serviço pretendido,
compatível em características e prazos com o objeto deste termo de referência.
19.5 Com a finalidade de tornar objetivo o julgamento da documentação de qualificação técnica,
considera-se compatível o(s) atestado(s) que expressamente(m) certifique que a licitante já forneceu pelo
menos 50% (dez) por cento da quantidade total do objeto arrematado. Para os itens nos quais o percentual
requerido apresente fração, considerar-se-á o número inteiro imediatamente superior.
19.6 A exigência pela apresentação de atestados técnicos no percentual descrito, se faz necessário para
resguardar a administração pública no sentido de garantir a execução do contrato e consequentemente
atender as demandas da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza. Vale ressaltar
também que tal exigência não compromete a competitividade do certame.
19.7
Capacitação econômico-financeira- documentos exigidos no art.31 da lei 8.666/93.
19.8
Deverá ser apresentada pelo licitante declaração expressa de que tem plena ciência do conteúdo
do edital e seus anexos, e que atende plenamente os requisitos de habilitação e todas as condições
estabelecidas para o fornecimento do objeto deste Pregão Eletrônico.
19.9
Apresentar atestado(s) de experiência(s) anterior(es) exercida(s) diretamente pelo particular,
emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s), abrangendo a prestação de serviços pretéritas em condições
semelhantes de modo que que comprove sua aptidão para execução do objeto.
20
Serão consideradas inabilitadas as propostas das empresas que deixarem de apresentar a
documentação solicitada ou apresentarem-na com vícios em partes essenciais e não atenderem a quaisquer
dos requisitos exigidos para habilitação.

21

DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO

21.1 As despesas deverão ser liquidadas mensalmente, consoante execução mensal;
21.2 O contratado deverá apresentar a nota fiscal do mês de execução até o dia 07(sete) do mês
subsequente: mês do pagamento;
21.3 A despesa deverá ser devidamente atestada pelo responsável, mediante emissão de nota técnica
referente a nota fiscal objeto da contratação, no prazo máximo 5 (cinco) dias;
21.4 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação por parte
do fornecedor, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira;
21.5 Executado os serviços, a licitante vencedora deverá apresentar, mediante entrega no Setor de
Requisitante e posterior entrega nos Setores de Compras desta PMI, a(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s),
emitida(s) para fins de protocolização, liquidação e pagamento, acompanhada(s) dos seguintes
documentos:
21.5.1 Ofício encaminhando a(s) Nota(s) Fiscal(is) para registro nos Setores de Compras.
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21.5.2 Certidões Conjuntas de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, que abrange
i lusive as o t i uiç es so iais p evistas as alí eas a e d do pa
afo ú i o do a t.
da Lei º
8.212, de 24 de julho de 1991.
21.5.3 Certificados de Regularidade de Situação do FGTS – CRF.
21.5.4 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), demonstrando a inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011.
21.5.5 Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio sede do
licitante.
21.6 O pagamento devido á Contratada será efetuado pela Contratante, em parcela única, no prazo de até
30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo com a nota fiscal/fatura atestada, emitida em nome da
Contratante, no valor e condições estabelecidas neste termo.
21.7 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, na pendência de qualquer uma das
situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:
21.7.1 A falta de atestação pela PMI, com relação ao cumprimento do objeto deste Termo e da licitação, das
notas fiscais emitidas pelo licitante vencedor.
21.8 Para efeito de pagamento serão computados apenas os serviços efetivamente prestados.
22

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

21.1 A licitante vencedora, sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante,
encarregada de acompanhar a execução do serviço, prestando esclarecimento solicitados atendendo as
reclamações formuladas, inclusive todas as entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado
pelo responsável da Contratante
21.2 Cumprir as demais disposições contidas neste termo de referência.
21.3 Manter comunicação formal com a instituição por meio de endereço eletrônico, o qual deve ser
verificado diariamente e acusado o recebimento. Não o fazendo, no decurso de 5 (cinco) dias corridos, o seu
silêncio será reputado como comunicação/notificação recebida.
21.4 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer
e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade
mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;
21.5 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado à Contratante, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua
integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
21.6 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja
inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;
21.7 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à
execução do serviço;
21.8 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;
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21.9 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário
à execução dos serviços, durante a vigência do contrato;
21.10 Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência, no
prazo determinado;
21.11 Executar todos os serviços ajustados nas condições pactuadas em contrato, por meio de
profissionais devidamente qualificados, bem como utilizando os materiais e equipamentos de proteção
individual (EPIs) legalmente exigidos para a execução dos serviços contratados;
21.12 Executar os serviços impreterivelmente, nos prazos previstos, no local designado e conforme
especificações constantes no Termo de Referência;
21.13 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores
condições de segurança, higiene e disciplina.
21.14 Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças
nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.
21.15 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
21.16 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº
13.146, de 2015.
21.17 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
21.18 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
21.19 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas
de segurança da Contratante;
21.20 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação.
21.21 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificação,
sem prejuízo das penalidades cabíveis;
21.22 Comunicar à contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecedam o prazo de
vencimento da execução dos serviços, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento;
21.23 Responsabilizar-se perante a Administração e terceiros, por ações ou omissões de seus empregados,
prepostos e contratados, das quais resultem danos ou prejuízos a pessoas ou bens, não implicando
corresponsabilidade da CONTRATANTE.
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21.24 Responsabilizar-se por todos os custos, diretos e indiretos, inclusive transporte e de pessoal,
necessários à adequada e regular entrega dos materiais/bens contratados, em plena conformidade com os
termos e especificações, inclusive prazos, horários e local de entrega, previstos neste Termo de Referência e
anexos;
21.25 Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham a incidir, direta e
indiretamente, sobre os produtos vendidos, bem como eventual custo de frete e entrega, inclusive seguro;
21.26 Assumir todos os encargos sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais resultantes da
execução contratual, bem como por eventuais demandas de caráter cível ou penal;
21.27 Manter, durante a vigência contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação correspondente, devendo comunicar à Administração, por escrito, qualquer normalidade de
caráter urgente e prestar esclarecimentos julgados necessários;
21.28 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, até o limite legalmente permitido.
21.29 Os veículos destinados ao traslado de corpos deverão ter identificação nas portas, através de
processo de pintura ou aplicação de adesivos, contendo o nome da empresa funerária, cidade e telefone.
21.30 Somente será permitido o translado de corpos em veículos especiais e adequados para a finalidade
proposta, observadas as normas pertinentes.
21.31 É proibido o translado de corpos em ambulâncias ou veículos impróprios, ficando a cargo dos órgãos
de fiscalização de tráfego as medidas convenientes e em consonância com as disposições legais pertinentes.
23

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

23.1
Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
23.2
Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente
designados, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o
nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis;
23.3
Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção,
certificando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
23.4
Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas
neste Termo de Referência;
23.5
Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
23.5.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento
direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;
23.5.2 direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
23.5.3 promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica
para a qual o trabalhador foi contratado; e
23.5.4 considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou
entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.
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23.6
Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do
contrato;
23.7
Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
23.8
Cientificar o órgão de representação judicial para adoção das medidas cabíveis quando do
descumprimento das obrigações pela Contratada;
23.9
Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do
serviço e notificações expedidas;
23.10
Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993;
23.11
Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem
condições adequadas ao cumprimento, pela contratada, das normas de segurança e saúde no trabalho,
quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.
24

DA SUBCONTRATAÇÃO

24.1.

Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

25 ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
25.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
25.2 A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado da contratação.
25.3 As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de
25% (vinte e cinco por cento).
26

DO REAJUSTE E REVISÃO DE PREÇOS

26.1 Eventualmente, os preços referentes aos objetos contratados poderão ser reajustados se
ultrapassado um ano da data da apresentação da proposta, para manutenção das suas condições efetivas,
com base no IPCA (IBGE), com fulcro no art. 37,XXI, da Constituição Federal e nos arts. 40 e 55 da Lei
8.666/93;
26.1.1 O reajuste de preços deverá ser requerido do contratado, sob pena de preclusão;
26.2 Havendo comprovado desequilíbrio contratual, caberá revisão de preço pactuado, para mais ou
para menos, nos termos fixados nos arts. 57, § 1º, 58, § 2º e 65, II, d, e §§ 5º e 6º, todos da Lei 8.666/93.
26.3 No caso de desequilíbrio contratual, cabe à parte que alega demonstrar concreta e objetivamente o
quantum do impacto negativo na economia contratual.
27

DA FISCALIZAÇÃO

27.1
A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual
competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à
Administração, a indicação do Fiscal Titular e Fiscal Substituto será feito no momento da contratação.
27.2
A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas,
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não
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implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o
art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
27.3
O fiscal do contrato 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 faltas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
28

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - PENALIDADES

28.1.
Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com o
Município de Itabuna, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão
unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da
contratação, a CONTRATADA que:
28.1.1 Apresentar documentação falsa;
28.1.2 Fraudar a execução do contrato;
28.1.3 Comportar-se de modo inidôneo;
28.1.4 Cometer fraude fiscal; ou
28.1.5 Fizer declaração falsa.
28.2 Para os fins do item 27.1.3, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92,
parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.
28.3 Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei nº
10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato ou de inexecução
parcial ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser apenada,
isolada e te, ou u ta e te o as ultas defi idas os ite s 7.4 a 7. , e as ta elas e a aixo,
com as seguintes penalidades:
28.3.1 Advertência;
28.3.2 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de Itabuna, por prazo não superior a dois anos;
28.3.3 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
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso
anterior; ou
28.3.4 Impedimento de licitar e contratar com o Município de Itabuna, ou nos sistemas de cadastramento
de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos;
28.4 Configurar-se-á a inexecução total, entre outras hipóteses, quando a CONTRATADA deixar de iniciar,
sem causa justificada, a execução do contrato após 30 (trinta) dias contados da data estipulada para início
da execução contratual.
28.5 No caso de inexecução total do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30%
(trinta por cento) do valor do contrato.
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28.6 Configurar-se-á o retardamento da execução, entre outras hipóteses, quando a CONTRATADA, sem
causa justificada, deixar de iniciar, a qualquer tempo, a execução do contrato ou atrasar a entrega do objeto
definido no contrato.
28.7 No caso de cometimento das infrações elencadas no item acima, a CONTRATADA poderá ser
sancionada com multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, até o limite de 20%
(vinte por cento).
28.8 Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto, entre outras hipóteses, quando decorridos 20 (vinte)
dias do término do prazo estabelecido para a execução do contrato, houver fornecimento do objeto pela
CONTRATADA, mas não em sua totalidade.
28.9 No caso de inexecução parcial do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até
20% (vinte por cento) do valor total do contrato.
28.10 O contrato será rescindido unilateralmente pela Administração, nos casos de inexecução parcial ou
de inexecução total do objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções nele previstas e em legislação
específica.
28.11 A falha na execução do contrato estará configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em
qualquer das situações previstas na tabela 2 do item 27.12 a seguir:
28.12 Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a
graduação estabelecida nas tabelas seguintes:
Tabela 1
CORRESPONDÊNCIA
GRAU DA INFRAÇÃO

% do valor total do
Contrato

1

1%

2

2%

3

3%

Tabela 2
Item
1
2
3
4
5

Descrição
Manter empregado sem qualificação para a execução dos
serviços/fornecimentos.
Fornecer informação falsa de serviço/fornecimento ou
substituição de material licitado por outro de qualidade
inferior
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus
agentes.
Recusar-se a executar serviço/fornecimento determinado pela
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado;
Permitir, por dolo ou culpa, situação que crie ou aumente os
riscos de ocorrência de danos físicos, lesões corporais ou

Grau

Incidência

1

Por empregado e por
dia

2

Por ocorrência

3

Por ocorrência

3

Por ocorrência

3

Por ocorrência
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consequências letais.
PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:
6

Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou
incompatível com suas atribuições.

2

7

Manter a documentação de habilitação atualizada.

2

8

Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de
acesso de seus empregados.
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da
FISCALIZAÇÃO.
Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal e outros
documentos necessários à comprovação do cumprimento dos
demais encargos trabalhistas.
Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a
documentação exigida DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL.
Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais
solicitados para sanar as inconsistências ou dúvidas suscitadas
durante a análise da documentação exigida por força do
contrato.
Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos seus
empregados e de impor penalidades àqueles que se negarem a
usá-los.
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não
previstos nesta tabela, após reincidência formalmente
notificada pela unidade fiscalizadora.

9
10
11

12

13

14

Por empregado e por
dia
Por item e por
ocorrência

1

Por ocorrência

2

Por ocorrência

2

Por ocorrência e por
dia

2

Por ocorrência e por
dia de atraso

2

Por ocorrência e por
dia de atraso

2

Por empregado e por
ocorrência

3

Por item
ocorrência

e

por

28.13 O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.
28.14 Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, fica a
CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da
comunicação oficial;
28.15 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à
CONTRATANTE, aquela será encaminhada para inscrição em dívida ativa;
28.16 O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais nele previstas, poderá ser
rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a
XII e XVII, da Lei nº 8.666/93.
29

DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO

29.1 O futuro contrato poderá ser rescindido, a critério da Contratante, nas hipóteses de inadimplemento
parcial ou total de quaisquer obrigações contidas neste termo de referência, nos termos do art. 77 da Lei
8.666/93, desde que efetivamente reste comprovado prejuízo à finalidade pública pretendida com a
contratação;
29.2 Cabe à parte prejudicada ou interessada a comprovação do efetivo prejuízo que justifique a rescisão
contratual, caso ocorra quaisquer dos motivos indicados artigo 78 da Lei 8.666/93;
29.3 A rescisão contratual será processada nos autos de processo de gestão, sempre se garantindo o
contraditório e a ampla defesa;
29.4 Na ocorrência de rescisão contratual, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no
artigo 80 da Lei 8.666/93, sem prejuízo de quaisquer outros previstos pela legislação.
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30

DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

30.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que
sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original;
sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto
pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
31

DAS CONDIÇÕES GERAIS

31.1 A PMI poderá a qualquer tempo recusar o serviço, no todo ou em parte, sempre que não atender ao
estipulado neste Termo ou aos padrões técnicos de qualidade exigíveis.
31.2 No interesse da PMI, o objeto da contratação poderá sofrer acréscimos ou supressões, nos termos do
artigo 65, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, com a apresentação das devidas justificativas.
31.3 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido em lei, exceto as supressões
resultantes de acordo entre as partes.
31.4 Nos preços propostos e nos lances que vier a ofertar deverão estar inclusos todos os custos
necessários a execução do serviço/fornecimento objeto do presente Termo e da licitação, bem como todos
os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, deslocamento de
pessoal, transporte, garantia dos materiais/acessórios e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir
sobre o objeto licitado constante da proposta. Não será permitido, portanto, que tais encargos sejam
discriminados em separado.
Itabuna/Ba, 05 de Maio de 2022.

________________________________
Suse Mayre Martins Moreira Azevedo
Diretora do Departamento de Apoio à Gestão do SUAS
APROVO o presente Termo de Referência, cuja finalidade é subsidiar os licitantes de todas as informações
necessárias à participação do certame, estando presentes os elementos necessários à identificação do
objeto e todos os critérios para participação de forma clara e concisa.

___________________________________
ANDRÉA RODRIGUES SIMAS CASTRO
Secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
(LOGOMARCA DA EMPRESA)
À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
Ref.: Pregão Eletrônico nº 0047-2022
DATA: /
/2022, às
horas.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIO, INCLUINDO
SERVIÇO DE EMBALSAMENTO, URNAS FUNERÁRIAS ADULTO E INFANTIL, REMOÇÃO E TRANSLADO DO
CORPO, SERVIÇO DE RELATÓRIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS
EVENTUAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À
POBREZA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA.

I

– IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
Razão Social:
Nome Fantasia:
CNPJ:

Contato:

Endereço:
Telefone:

E-mail:

– ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇO.

II

ITEM

1

2

DESCRIÇÃO
Serviço Funerário infantil, incluindo preparação
do corpo para o velório/capela, espaço disponível
a velar o corpo, onde será realizado o ato de
velar e/ou de se homenagear, coroa de flores
artificial, fornecimento de URNA FUNERÁRIA
INFANTIL COM VISOR: Modelo sextavado, caixão
e tampa bordadas, confeccionadas em madeiras
de pinus, com fundo de madeira, tampa com
visor, decorada artisticamente em Silk Screen,
fechamento com 04 (quatro) chavetas na tampa
e 03 (três) chavetas no visor, alças tipo dourada
com suportes parafusos nas laterais, acabamento
interno em papel branco, balado de tecido e
sobre-babado de renda branca com travesseiro
solto. Acabamento em verniz na cor pinhão
modelo do tipo estandard. Comprimento até
1,60 metros x largura até 0,40 cm e altura 0,40
cm. Mortalha infantil em tecido Terbrim ou
Popeline.
Serviço Funerário adulto, incluindo preparação
do corpo para o velório/capela, espaço
disponível a velar o corpo, onde será realizado o

UNID.

QUANT.

UNID.

55

UNID

106

MARCA

VALOR
UNIT.
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3

4

ato de velar e/ou de se homenagear, coroa de
flores artificial, fornecimento de URNA
FUNERÁRIA ADULTO COM VISOR: Modelo
sextavado, caixão e tampa bordadas,
confeccionadas em madeiras de pinus, com
fundo de madeira, tampa com visor, decorada
artisticamente em Silk Screen, fechamento com
04 (quatro) chavetas na tampa e 03 (três)
chavetas no visor, alças tipo dourada com
suportes parafusos nas laterais, acabamento
interno em papel branco, babado de tecido e
sobre-babado de renda branca com travesseiro
solto. Acabamento em verniz na cor pinhão
modelo do tipo estandard. Comprimento até 2
metros x largura até 0,70 cm e altura 0,40 cm,
mortalha de adulto em tecido Terbrim ou
Popeline.
Serviço Funerário adulto, incluindo preparação
do corpo para o velório/capela, espaço disponível
a velar o corpo, onde será realizado o ato de
velar e/ou de se homenagear, coroa de flores
artificial, fornecimento de URNA FUNERÁRIA
ADULTO SEM VISOR: Modelo sextavado, caixão e
tampa bordadas, confeccionadas em madeiras de
pinus, com fundo de madeira, tampa sem visor,
decorada artisticamente em Silk Screen,
fechamento com 04 (quatro) chavetas na tampa,
alças tipo dourada com suportes parafusos nas
laterais, acabamento interno em papel branco,
babado de tecido e sobre-babado de renda
branca com travesseiro solto. Acabamento em
verniz na cor pinhão modelo do tipo estandard.
Comprimento até 2 metros x largura até 0,70 cm
e altura 0,40 cm, mortalha de adulto em tecido
Terbrim ou Popeline.
Serviço Funerário INDIGENTE adulto, incluindo
entrega de urna funerária e coroa de flores
artificial ao Instituto Médico Legal (IML) da
cidade de Itabuna/Ba, fornecimento de URNA
FUNERÁRIA ADULTO SEM VISOR: Modelo
sextavado,
caixão
e
tampa
bordadas,
confeccionadas em madeiras de pinus, com
fundo de madeira, tampa sem visor, decorada
artisticamente em Silk Screen, fechamento com
04 (quatro) chavetas na tampa, alças tipo
dourada com suportes parafusos nas laterais,
acabamento interno em papel branco, babado de
tecido e sobre-babado de renda branca com
travesseiro solto. Acabamento em verniz na cor
pinhão modelo do tipo estandard. Comprimento
até 2 metros x largura até 0,70 cm e altura 0,40

UNID

60

UND

25
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cm.

5

6

7

Serviço Funerário adulto, incluindo preparação
do corpo para o velório/capela, espaço disponível
a velar o corpo, onde será realizado o ato de
velar e/ou de se homenagear, coroa de flores
artificial, fornecimento de URNA FUNERÁRIA
ADULTO COM EXESSO DE PESO E SEM VISOR:
Modelo sextavado, caixão e tampa bordadas,
confeccionadas em madeiras de pinus, com
fundo de madeira, tampa sem visor, decorada
artisticamente em Silk Screen, fechamento com
04 (quatro) chavetas na tampa e 03 (três)
chavetas no visor, alças tipo dourada com
suportes parafusos nas laterais, acabamento
interno em papel branco, babado de tecido e
sobre-babado de renda branca com travesseiro
solto. Acabamento em verniz na cor pinhão
modelo do tipo estandard. Comprimento até 2
metros x largura até 0,80 cm e altura 0,50 cm,
mortalha de adulto em tecido Terbrim ou
Popeline.
Serviço Funerário adulto, incluindo preparação
do corpo para o velório/capela, espaço disponível
a velar o corpo, onde será realizado o ato de
velar e/ou de se homenagear, coroa de flores
artificial, fornecimento de URNA FUNERÁRIA
ADULTO COM EXESSO DE PESO E COM VISOR:
Modelo sextavado, caixão e tampa bordadas,
confeccionadas em madeiras de pinus, com
fundo de madeira, tampa com visor, decorada
artisticamente em Silk Screen, fechamento com
04 (quatro) chavetas na tampa e 03 (três)
chavetas no visor, alças tipo dourada com
suportes parafusos nas laterais, acabamento
interno em papel branco, babado de tecido e
sobre-babado de renda branca com travesseiro
solto. Acabamento em verniz na cor pinhão
modelo do tipo estandard. Comprimento até 2
metros x largura até 0,80 cm e altura 0,50 cm,
mortalha de adulto em tecido Terbrim ou
Popeline.
Serviço Funerário adulto, incluindo preparação
do corpo para o velório/capela, espaço disponível
a velar o corpo, onde será realizado o ato de
velar e/ou de se homenagear, coroa de flores
artificial, fornecimento de URNA FUNERÁRIA
ADULTO COMPRIDA SEM VISOR: Modelo
sextavado,
caixão
e
tampa
bordadas,
confeccionadas em madeiras de pinus, com
fundo de madeira, tampa sem visor, decorada
artisticamente em Silk Screen, fechamento com

UNID

17

UNID

15

UNID

25
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8

9

10

04 (quatro) chavetas na tampa, alças tipo
dourada com suportes parafusos nas laterais,
acabamento interno em papel branco, babado de
tecido e sobre-babado de renda branca com
travesseiro solto. Acabamento em verniz na cor
pinhão modelo do tipo estandard. Dimensões
acima de: 2 mt. X 0,40 cm X 0,40 cm, mortalha de
adulto em tecido Terbrim ou Popeline.
Serviço Funerário adulto, incluindo preparação
do corpo para o velório/capela, espaço disponível
a velar o corpo, onde será realizado o ato de
velar e/ou de se homenagear, coroa de flores
artificial, fornecimento de URNA FUNERÁRIA
ADULTO COMPRIDA COM VISOR: Modelo
sextavado,
caixão
e
tampa
bordadas,
confeccionadas em madeiras de pinus, com
fundo de madeira, tampa com visor, decorada
artisticamente em Silk Screen, fechamento com
04 (quatro) chavetas na tampa e 03 (três)
chavetas no visor, alças tipo dourada com
suportes parafusos nas laterais, acabamento
interno em papel branco, babado de tecido e
sobre-babado de renda branca com travesseiro
solto. Acabamento em verniz na cor pinhão
modelo do tipo estandard. Dimensões acima de:
2 mt. X 0,40 cm X 0,40 cm, mortalha de adulto
em tecido Terbrim ou Popeline
SERVIÇO DE FORMOLIZAÇÃO, método de
conservação de restos mortais humanos com o
objetivo de promover a sua conservação de
forma temporária.
TRANSPORTE: Serviço de translado em veículo
apropriado, para o transporte funerário,
devidamente regulamentado pela ANVISA,
considerando os óbitos que vem a ocorrer e a
quilometragem utilizada no trajeto.

UNID

10

UNID

49

KM

15.000

III – DA VALIDADE DA PROPOSTA
Prazo de validade: 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir de sua apresentação.
IV – COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS
Nos preços propostos acima estão incluídas todas as despesas, frete, tributos e demais encargos de
qualquer natureza.
V – DA DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plenaaceitação
das condições estabelecidas no edital e seus apêndices.
,
de
de 2022.
______________________________________
(nome, carimbo, assinatura do responsável legal da empresa)
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ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº ___-2022
Termo de Contrato que entre si fazem a
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA e a
Empresa xxxxx.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE ITABUNA, pessoa jurídica de Direito Público
Interno, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob nº. 14.147.490/0001-68, localizado na Avenida
Princesa Isabel, nº 678, São Caetano, nesta cidade de Itabuna, doravante denominado CONTRATANTE, neste
ato representado pela XXXXXXXXXXX, portadora da Cédula de Identidade n.º XXXXXXXXX, expedida pela
Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, e do CPF/MF n.º XXXXXX, residente e domiciliado nesta
cidade na XXXXXXXXXX, e do outro lado a empresa XXXXXXXXXXXX, Pessoa Jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob nº XXXXXXXXXXX, localizada no endereço XXXXXXXXX, nº XXX – XXXXXXXX – XXXXXX, telefone (XX)XXXXX - XXXX, adiante denominada CONTRATADA neste ato representada pelo Sr.(a)
XXXXXXXXX, inscrito(a) no CPF/MF nº XXXXXXXX, portador do RG nº XXXXXXX, residente e domiciliado no
endereço XXXXXXXX, nº XXXX, nº XXXX – XXXXXXXX – XXXXXX-XX, têm entre si justo e acordado celebrar o
presente contrato para prestação de serviço, vinculado ao Pregão Eletrônico Edital nº 0047-2022 e Processo
Administrativo 00.85495-2022, Tipo MENOR PREÇO POR LOTE, que se regerá pelas suas normas, pela Lei nº
8.666 de 21 de junho de 1993 e 10.520/02, e pelas demais disposições pertinentes.
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1
O objeto do presente instrumento é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO SERVIÇO
DE EMBALSAMENTO, URNAS FUNERÁRIAS ADULTO E INFANTIL, REMOÇÃO E TRANSLADO DO CORPO,
SERVIÇO DE RELATÓRIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA., que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de
Referência, anexo do Edital.
1.2
Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta
vencedora, independentemente de transcrição.
1.3
Objeto da contratação:
ITEM

DESCRIÇÃO/ ESPECIF.

UNID.

QTD.
TOTAL

MARCA

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

1

2.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1
O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de
.........../......../........ e encerramento em .........../........./..........., e somente poderá ser prorrogado nos termos
do artigo 57, § 1º, da Lei n. 8.666, de 1993.
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1
O valor total da contratação é de R$.......... (.....)
3.2
No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto da contratação.
4.
CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1
As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:
SECRETARIAS

UNIDADE GESTORA

PROJETO/ATIVIDADE

ELEMENTO

FONTE

VALOR

4.2
No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da
mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1
O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referência.
6.
CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE
6.1
As regras acerca do reajuste de preços do valor contratual são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo a este Contrato.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
8.
CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO
8.1
O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão
empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do
Edital.
9.
CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1
As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência,
anexo do Edital.
10.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO
10.1
Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
11.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
11.1
As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência,
anexo do Edital.
12.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO
12.1
O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº
8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das
sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
12.2
Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o
direito à prévia e ampla defesa.
12.3
A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.4
O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
a)
balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b)
relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
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c)
indenizações e multas.
13.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES
13.1
É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
14.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES
24.8 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
24.9
A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
24.10
As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS
15.1
Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº
8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo
as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios
gerais dos contratos.
16.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO
16.1
Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário
Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
17.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO
17.1
Fica eleito o Foro da Comarca de Itabuna - Ba como competente para dirimir quaisquer questões
oriundas do presente Contrato.
17.2
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias
de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas
testemunhas.

Itabuna - BA, __ de ___________ de 2022.

AUGUSTO NARCISO CASTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS)
CONTRATADA
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 3° DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006, ESTANDO APTA A USUFRUIR DO TRATAMENTO FAVORECIDO
ESTABELECIDO EM SEUS ARTS. 42 A 49
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0047-2022
MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO – MENOR PREÇO POR LOTE
DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital do Pregão Eletrônico nº 0047-2022, promovido
pela PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITABUNA, marcado para às xx:00 horas do dia xx/xx/2022, que a
empresa (nome completo) – CNPJ n.º ____________, com sede (ou domicilio) no (endereço completo), por
mim representada, atende os requisitos previstos na Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, em especial
quanto ao seu art. 3º.
Cidade, ___ de ___________ de 2022.

_______________________________________(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE ESTÁ CIENTE E CONCORDA COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL
E SEUS ANEXOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0047-2022
MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO – MENOR PREÇO POR LOTE

___________________(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE), _______________(CNPJ Nº), sediada no
(a)__________________________
(ENDEREÇO COMPLETO), declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à
licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus
anexos.

Cidade, ___ de ___________ de 2022.

_______________________________________(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS PARA A HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO EDITAL
E QUE A PROPOSTA APRESENTADA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS;

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0047-2022
MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO – MENOR PREÇO POR LOTE

___________________(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE), _______________(CNPJ Nº), sediada no
(a)__________________________
(ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da lei, que cumpre, plenamente, os requisitos de habilitação
exigidos no procedimento licitatório referenciado e que a proposta apresentada está em conformidade com
as exigências editalícias.

Cidade, ___ de ___________ de 2022.

_______________________________________(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO NO
CERTAME, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0047-2022
MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO – MENOR PREÇO POR LOTE

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à ......................................,
declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no
presente processo licitatório Pregão Eletrônico nº 0047-2022, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

Cidade, ___ de ___________ de 2022.

___________________________________________________________
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS EM TRABALHO NOTURNO,
PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE 16 ANOS, SALVO MENOR, A PARTIR DE 14 ANOS,
NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, NOS TERMOS DO ARTIGO 7°, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0047-2022
MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO – MENOR PREÇO POR LOTE

A signatária________________________________, inscrita no CNPJ nº_________________, por intermédio
de seu responsável legal _______________________, portador da Carteira de Identidade nº__________ e
CPF nº_____________, declara par aos devidos fins do disposto no Inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz
Sim( )

Não ( )

Cidade, ___ de ___________ de 2022.

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI, EM SUA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS
EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV
DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0047-2022
MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO – MENOR PREÇO POR LOTE

___________________(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE), _______________(CNPJ Nº),
sediada no (a)__________________________ (ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da lei, que
não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando
o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Cidade, ___ de ___________ de 2022.

___________________________________________________________
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO X
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS POR EMPRESAS QUE COMPROVEM
CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS PREVISTA EM LEI PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA OU PARA
REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E QUE ATENDAM ÀS REGRAS DE ACESSIBILIDADE PREVISTAS NA
LEGISLAÇÃO, CONFORME DISPOSTO NO ART. 93 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0047-2022
MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO – MENOR PREÇO POR LOTE

___________________(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE), _______________(CNPJ Nº),
sediada no (a)__________________________ (ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da lei, que
atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de
24 de julho de 1991.

Cidade, ___ de ___________ de 2022.

___________________________________________________________
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0034-2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00.80.785-2022
LICITAÇÃO BANCO DO BRASIL Nº 944415

OBJETO:
CONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇOS
TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA
(SOFTWARE) DE ADMINISTRAÇÃO, PROCESSAMENTO E
ARRECADAÇÃO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,
DESTINADOS À INFORMATIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO DE TODAS AS
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ÁREA DE GERENCIAMENTO DO
TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA, NOS TERMOS DO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, COM ASSESSORIA, SUPORTE
TÉCNICO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DE SISTEMA
COMPUTACIONAL (SOFTWARE) PARA REGISTRO DE INFRAÇÕES
E APOIO AO TRÂNSITO.
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0034-2022
Processo Administrativo n° 00.80.785-2022
LICITAÇÃO BANCO DO BRASIL Nº 944415

O MUNICÍPIO DE ITABUNA, CNPJ nº 14.147.490/0001-68, por meio do Departamento de Licitações e
Compras, situada no Condomínio Jequitibá Trade Center, 2º andar, s/n, Bairro Jardim Vitória, em ItabunaBA, telefone (73) 98123-0781, endereço eletrônico itabunalicita@gmail.com, torna público aos interessados
que realizará licitação, na modalidade de PREGÃO, na FORMA ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,
nos termos da autorização constante neste Processo Administrativo, subordinada aos ditames da Lei nº
10.520/2002, regulamentada pelo Decreto 5.450/2005, da Lei Complementar nº 123/2006, regulamentada
pelo Decreto nº 8.538/2015 e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/93, destinada à CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) DE
ADMINISTRAÇÃO, PROCESSAMENTO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,
DESTINADOS À INFORMATIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ÁREA DE
GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA, NOS TERMOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO, COM ASSESSORIA, SUPORTE TÉCNICO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DE SISTEMA
COMPUTACIONAL (SOFTWARE) PARA REGISTRO DE INFRAÇÕES E APOIO AO TRÂNSITO, o qual será
conduzido e julgado pelo Pregoeiro desta Entidade, nomeado pela Portaria nº 9.877, de 24 de novembro de
2021, observados os procedimentos, regras e condições estabelecidos neste EDITAL E SEUS ANEXOS, com a
utilização do Sistema Licitações-e.

DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO (Horário de Brasília):
Recebimento das propostas de preços: 18/07/2022, a partir das 17h00min;
Abertura das propostas de preços: 01/08/2022, às 09h30min;
Início da sessão de disputa: 01/08/2022, às 10h00min;
Pregoeira: Allana Francine Rocha de Santana

O interessado deverá observar, rigorosamente, as datas e os horários limites para o recebimento e a
abertura da proposta, atentando, também, para o início da disputa.
Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a sessão pública, observarão, obrigatoriamente,
o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação
relativa ao certame.
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1.

DO OBJETO

1.1.
A presente licitação tem por objetivo a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) DE ADMINISTRAÇÃO, PROCESSAMENTO E
ARRECADAÇÃO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, DESTINADOS À INFORMATIZAÇÃO E
AUTOMAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ÁREA DE GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO
DO MUNICÍPIO DE ITABUNA, NOS TERMOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, COM ASSESSORIA,
SUPORTE TÉCNICO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DE SISTEMA COMPUTACIONAL (SOFTWARE) PARA
REGISTRO DE INFRAÇÕES E APOIO AO TRÂNSITO, cujas especificações, quantitativos e condições gerais
encontram-se detalhados no termo de referência (ANEXO I).
1.2.
O critério de julgamento adotado será o menor preço global, observadas as exigências contidas
neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
1.3.
Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no licitações-e e as
especificações constantes deste edital, prevalecerão estas últimas.

2.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

2.1.
As despesas decorrentes da execução da presente licitação correrão à conta dos recursos
consignados ao orçamento dos órgãos indicados no Termo de Referência (ANEXO I), do presente exercício,
devidamente ajustadas nas dotações do exercício subsequente, impondo-se sempre que seja providenciada
a prévia dotação orçamentária e, se cabível, o respectivo pré-empenho antes da celebração de qualquer
contratação a ser efetivada em decorrência da presente licitação.

3.

DO CREDENCIAMENTO

3.1.
Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de chave
de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S.A.,
sediadas no País.
3.2.
As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, mediante a
apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no Licitações-e.
3.3.
Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar
cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
3.4.
O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade
promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.
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3.5.
É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Licitações-e e
mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à
correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
3.5.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da
habilitação.
3.6.
Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar
nº 123/2006 e para que essa possa gozar dos benefícios previstos no capítulo V da referida Lei, é
necessário, à época do credenciamento, a es e ta as exp ess es Mi oe p esa ou E p esa de
Pe ue o Po te ou suas espe tivas a eviaç es ME ou EPP , à sua fi a ou de o i aç o, o fo e o
caso.
3.6.1 Caso o licitante já esteja cadastrado no Sistema e não constem os dados acima em sua firma ou
denominação, deverá providenciar a alteração de seu cadastro no Sistema junto a qualquer agência do
Banco do Brasil S/A.
3.7.
O licitante responsabilizar-se-á pela utilização da chave de identificação e senha de acesso ao
Sistema para participar do Pregão na forma eletrônica.
3.8.
O licitante é responsável por solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de
acesso por interesse próprio, evitando utilizações indevidas por parte de prepostos e/ou terceiros.
3.9.
O licitante responsabilizar-se-á pelos ônus decorrentes de eventuais perdas de negócios, como
também das sanções cabíveis, diante da inobservância de mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua
desconexão.
3.10. O Município não se responsabilizará por qualquer problema que venha ocorrer no processo de
cadastramento junto ao Banco do Brasil que impeça o licitante de participar do certame.
3.11. Informações complementares sobre credenciamento poderão ser obtidas pelo telefone 0800 61
0500 ou pelo e-mail: licitações@bb.com.br.

4.

DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1.
Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto
desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Licitações-e, por meio do sítio
www.licitacoes-e. o . , opç o A esso Ide tifi ado .
4.1.1 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar,
o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar nº 123, de 2006.
4.2.

Não poderão participar desta licitação os interessados:
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4.2.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente;
4.2.2

que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.2.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.2.4

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

4.2.5 que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de dissolução ou
liquidação;
4.2.6

entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.2.7 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº
746/2014-TCU-Plenário).
4.3.
Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestão
operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das atividades de
coordenação e supervisão da execução dos serviços, e desde que os serviços contratados sejam executados
obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediação ou subcontratação.
4.3.1 Em sendo permitida a participação de cooperativas, serão estendidas a elas os benefícios previstos
para as microempresas e empresas de pequeno porte quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei
nº 11.488, de 15 de junho de 2007.
4.4.
É vedada a contratação de pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de
direção, familiar de:
4.4.1 detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda
ou contratação; ou
4.4.2

de autoridade hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante.

4.4.2.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente
em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau (Súmula Vinculante/STF nº
13, art. 5º, inciso V, da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 7.203, de 04
de junho de 2010);
4.5.
Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilização, na execução dos
serviços contratados, de empregado da futura Contratada que seja familiar de agente público ocupante de
cargo em comissão ou função de confiança neste órgão contratante.
4.6.
Como requisito para a participação no Pregão Eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo
próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas
no edital.
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4.7.
A verificação dos impedimentos e condições de participação, previstos no item anterior, ocorrerá
somente após a fase de lances, momento no qual o sistema Licitações-e permite a identificação das
empresas participantes do certame.
4.8.
COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, o licitante deverá apresentar às seguintes
declarações:
4.8.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando
apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
4.8.2

que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

4.8.3 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está
em conformidade com as exigências editalícias;
4.8.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores;
4.8.5 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituição;
4.8.6 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado,
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
4.8.7 que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às
regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho
de 1991.
4.9.
A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções
previstas em lei e neste Edital.
4.10. Analisadas as condições de participação, o Pregoeiro decidirá fundamentadamente em relação à
não permanência de licitante no certame.
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
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5.1
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
5.2
O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá
por meio de chave de acesso e senha.
5.3
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º
da LC nº 123, de 2006.
5.4
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
5.5
Até a abertura da sessão, o licitante poderá livremente retirar, alterar ou substituir a proposta
anteriormente cadastrada. Depois da data e horário de abertura da Sessão, não caberá qualquer alteração
ou desistência de proposta.
5.6
Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da
proposta.
5.7
Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de
lances.

6.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1.
O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, no
ca po I for ações adicio ais , as segui tes i for ações:
6.1.1 Valor unitário e total do item ou percentual de desconto;
Marca, Modelo e Fabricante, quando for o caso; A apresentação de marca será obrigatória nos
equipamentos em comodato.
6.1.2 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de
Referência: indicando, no que for aplicável, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou
inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso.
6.2.
Não poderá ser incluído no registro da proposta eletrônica qualquer nome, texto, elemento ou
caractere que possa identificar o licitante, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta e aplicação de
SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
6.3.
Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.4.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do
objeto, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços,
conforme anexo deste Edital, quando necessário e solicitado.
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6.5.
não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou
qualquer outro pretexto.
6.6.
O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentação.
6.7.
Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de
contratações públicas, quando participarem de licitações públicas.
6.7.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilização e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências:
assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art.
71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada
ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre preço na
execução do contrato.
6.8. O registro de proposta comercial eletrônica vinculado ao presente certame implica, independente de
expressa declaração, na(o):
6.8.1
aceitação de todas as condições estabelecidas neste Edital e seus apêndices;
6.8.2
garantia do cumprimento da proposta por prazo mínimo de 60 (sessenta) DIAS, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital;
6.8.3
compromisso do licitante para com o rigoroso cumprimento das especificações técnicas, prazos e
condições fixadas Termo de Referência (ANEXO I);
6.8.4
impossibilidade de posterior desistência ou declínio de proposta, a partir da data da sessão
eletrônica inicial;
6.8.5
submissão às sanções administrativas previstas neste Edital e seus anexos;
6.8.6
obrigação de participar ativamente do certame (ON LINE) até a sua conclusão, encaminhando
toda a documentação solicitada e/ou prestando as informações e esclarecimentos solicitados pelo
pregoeiro.
ATENÇÃO: Após a abertura da sessão pública eletrônica do presente certame, não cabe em
6.9.
nenhuma hipótese desistência de proposta.
6.10.
ATENÇÃO: Nenhuma proposta comercial ou documentação de habilitação poderá ser
encaminhada ao Pregoeiro por e-mail ou outro meio de comunicação antes do encerramento da etapa
competitiva, sob pena de quebra do anonimato da competição.

7.

DA SESSÃO PÚBLICA ELETRÔNICA

7.1.
A Sessão Pública eletrônica deste Pregão será conduzida e gerida por Pregoeiro, especialmente
designado pela autoridade competente, sendo a abertura prevista para a data e horário indicados no
preâmbulo deste Edital, por meio do Sistema Licitações-e.
7.2.
A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá EXCLUSIVAMENTE mediante troca de
mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico (CHAT), o qual será gerenciado diretamente pelo
Pregoeiro.
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7.3.
Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, anexar a proposta comercial
escrita e a documentação de habilitação, registrar os lances, anexar os documentos complementares e
prestar as informações solicitadas, durante toda a licitação, responsabilizando-se pelos ônus decorrentes
de preclusão de direitos, perda de negócios e/ou sanções por descumprimentos de obrigações, diante da
inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
7.3.1 A não anexação ou envio da proposta comercial e documentos de habilitação exigidos no Edital (e
seus anexos), bem como a não anexação de documentos complementares, prestação de informações e
não pronunciamento em relação a questão suscitada pelo Pregoeiro, além de poder acarretar a oportuna
DESCLASSIFICAÇÃO ou INABILITAÇÃO do particular do certame, poderá ensejar a aplicação das sanções
administrativas previstas neste Edital, sem prejuízo de outras responsabilidades civis e penais que seu ato
acarretar, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
7.4.
Na hipótese de ocorrer desconexão do Pregoeiro no decorrer da Sessão e o sistema eletrônico
permanecer acessível aos licitantes, os trabalhos continuarão e os lances serão recebidos, sem qualquer
prejuízo dos atos realizados.
7.5.
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.
7.6.
Cabe ao licitante acompanhar continuamente os documentos, pareceres e atos divulgados ou
disponibilizados por meio do sítio oficial da Instituição na Internet e/ou no Diário Oficial do Município.
7.7.
Havendo necessidade, o Pregoeiro poderá suspender a Sessão com a devida comunicação prévia via
CHAT, como também registrando no Sistema a nova data e horário para a sua continuidade.
7.8.
Em face do horário, poderá o Pregoeiro estabelecer intervalo para almoço, sem a suspensão da
Sessão, mediante comunicação prévia via CHAT.

8. DA ANÁLISE DA CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
8.1.
O Pregoeiro verificará preliminarmente as propostas comerciais registradas eletronicamente no
sistema e DESCLASSIFICARÁ, por despacho fundamentado, aquelas que não estiverem em conformidade
com os requisitos estabelecidos neste Edital (e seus anexos), respeitados os limites das informações
disponíveis antes da fase competitiva.
Será DESCLASSIFICADA a proposta comercial cadastrada que não indicar a marca, modelo e/ou referência
do produto contado (se for o caso). A apresentação de marca será obrigatória nos equipamentos em
comodato.
8.1.1 Não será aceita proposta que indique quantidade inferior àquela exigida no Termo de Referência
(Anexo I).
8.1.2 Qualquer nome, texto, elemento ou caractere que possa vir a identificar o licitante perante os
demais concorrentes poderá importar na DESCLASSIFICAÇÃO da proposta.
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8.1.3 A DESCLASSIFICAÇÃO da proposta será sempre fundamentada e registrada no Sistema, com
acompanhamento em tempo real, por todos os participantes.
8.1.4 O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do pregão quando constatar que a avaliação da
conformidade das propostas, irá perdurar por mais 01 (um) dia.
8.1.4.1. Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat, mensagens às licitantes
informando a data e horário previstos para o início da oferta de lances.
8.1.5 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.
8.1.6 Somente os licitantes com propostas julgadas conformes com as exigências formais do Edital (e seus
anexos) participarão da fase competitiva de lances, havendo a ordenação automática das propostas pelo
Sistema.
8.1.7 Caso não existam propostas eletrônicas cadastradas, o Pregoeiro DECLARARÁ DESERTO o certame.
8.1.8 Caso todas as propostas cadastradas forem DESCLASSIFICADAS, o Pregoeiro DECLARARÁ
FRACASSADO o certame.

9. DA ETAPA COMPETITIVA DE LANCES ELETRÔNICOS
9.1.
Aberta a ETAPA COMPETITIVA, os licitantes aptos poderão encaminhar lances, exclusivamente por
meio do Sistema Eletrônico, sendo automaticamente informadas do recebimento e respectivo horário de
registro e valor.
9.2.
Os lances serão apresentados, por cada licitante apto, de forma sucessiva, sempre com valores
inferiores em relação aos últimos registrados por ele e aceito pelo Sistema.
9.3.
Durante o transcurso da sessão, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do seu
último lance e do menor lance registrado no Sistema, vedada a identificação do ofertante (ANONIMATO).
9.4. O lance deverá ser ofertado pelo valor total lote.
9.5.
Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
primeiro.
9.6.
Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e
total responsabilidade de cada licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração posterior.
9.7.
Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá EXCLUIR qualquer lance cujo valor seja considerado
supostamente irrisório ou inexequível, ou até que entenda ter sido lançado erroneamente, cabendo ao
sistema o encaminhamento de mensagem automática ao licitante, o qual terá a faculdade de repetir tal
lance.
9.8.
O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$
0,01 (um centavo).
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9.9.
Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa ABERTO E
FECHADO , e
ue os li ita tes ap ese ta o la es pú li os e su essivos, o la e fi al e fe hado.
9.10. 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.
9.11. 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 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.
9.11.1 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos
melhores lances subsequentes, 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.
9.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo
a ordem crescente de valores.
9.12.1 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.
9.13. 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.
9.14. 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.
9.15. O critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme definido em anexos
acompanhados a este Edital.
9.16.

Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

9.17. Havendo empresa em situação especial que garanta exercício de direito a tratamento diferenciado,
o Sistema iniciará automaticamente fase específica de desempate.
9.18. Se não houver lances na ETAPA COMPETITIVA e isso resultar no empate de duas ou mais propostas,
o desempate será realizado POR SORTEIO ELETRÔNICO pelo próprio Sistema.
9.19. Caso todos os licitantes tenham apresentado preços finais superiores ao MÁXIMO FIXADO NO
EDITAL, será realizado negociação prévia, na ordem de classificação, para fins de redução de preços. Não
logrando sucesso tal negociação, o Pregoeiro procederá à desclassificação de todas as propostas, podendo
declarar FRACASSADO O CERTAME, ou aplicar a regra prevista no art. 48, § 3º, da Lei 8.666/93.
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10. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS ME/EPP e DO DIREITO DE PREFERÊNCIA
10.1. Na fase de proposta, será concedido tratamento diferenciado às ME's, EPP's, caso a proposta mais
bem classificada tenha sido ofertada por empresa de médio ou grande porte, e houver proposta
apresentada por ME/EPP de valor até 5% superior ao da melhor proposta, o sistema, automaticamente,
procederá da seguinte forma:
10.1.1 a ME/EPP mais bem classificada poderá, no prazo de 05 (cinco) MINUTOS, apresentar proposta de
preço inferior à do licitante mais bem classificado e, se atendidas as exigências deste Edital e seus Anexos,
será esta reclassificada como melhor proposta do certame.
10.1.2 não sendo registrado um novo lance pela ME/EPP convocada pelo sistema, na forma do subitem
anterior, e havendo outros licitantes que se enquadram na condição prevista no caput, estes serão
convocados, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, também no prazo de 05 (cinco)
MINUTOS.
10.1.3 havendo empate de valor entre duas empresas beneficiárias do direito de preferência fixada na Lei
Complementar nº 123/2006, exercerá tal direito prioritariamente aquele cuja proposta tenha sido recebida
e registrada pelo sistema em primeiro lugar.
10.1.4 O sistema encaminhará mensagem automática, por meio do CHAT, convocando a microempresa ou
empresa de pequeno porte melhor classificada a fazer sua última oferta no prazo de 05 (cinco) MINUTOS,
sob pena de decair do direito concedido.
10.1.5 Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
10.1.6 Na hipótese de nenhum dos licitantes exercer o direito de preferência descritos anteriormente, será
mantida a ordem classificatória original do certame.
10.2. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto
no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, bens e serviços:
10.2.1 no pais;
10.2.2 por empresas brasileiras;
10.2.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
10.2.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na
legislação.
10.3. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas ou os lances empatados.
10.4. Quando convocado pelo Sistema, via CHAT, o licitante deverá apresentar proposta igual ou inferior
à do licitante melhor classificado, no prazo de 05 (cinco) MINUTOS, sob pena de preclusão do seu direito de
preferência.
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10.4.1 Caso a preferência não seja exercida na forma das alíneas anteriores, o sistema convocará as
empresas remanescentes que porventura se enquadrem na condição prevista neste item, na ordem de
classificação, para o exercício do mesmo direito; e,
10.4.2 Na hipótese em que nenhuma dos licitantes exerça o direito de preferência descrito neste item, será
mantida a ordem classificatória do certame.
10.5. Na hipótese de não haver empresas nessas condições, o procedimento licitatório prossegue
automaticamente com os demais licitantes, sem que haja qualquer referência a presente fase.
10.6. Na fase de HABILITAÇÃO, será concedido tratamento diferenciado às ME/EPP's que estejam com
problemas de regularidade fiscal e trabalhista, à luz do disposto nos arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº
123/2006, conforme as seguintes regras:
10.6.1 em se tratando de microempresas ou empresas de pequeno porte com alguma restrição na
comprovação da habilitação fiscal e trabalhista, deverá(ão) ser apresentada(s) e juntada(s) aos autos a(s)
respectiva(s) certidão(ões) com validade vencida ou com restrição, sendo aceita a situação parcial de
irregularidade ali comprovada e julgado "habilitada" a empresa no certame;
10.6.2 será assegurado o prazo de 05 (cinco) DIAS ÚTEIS, cujo termo inicial corresponderá ao momento
da divulgação do resultado da fase de habilitação, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão
de eventuais certidões;
10.6.3 a não regularização da documentação fiscal no prazo indicado no subitem anterior implicará na
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital e seus apêndices;
10.6.4 no caso de decadência do direito por não regularização da situação, será facultado à Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para firmar o contrato, ou até cancelar a
licitação.

11. DA NEGOCIAÇÃO
11.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
11.1.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais
licitantes, cabendo ao arrematante responder no prazo máximo de 02 (duas) horas se aceita a
contraproposta enviada pelo pregoeiro.
11.1.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02(duas) horas, envie a
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.
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11.1.2.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
11.2. Eventual(is) redução(ões) de preço(s) alcançada(s) na NEGOCIAÇÃO será(ão) informado(s) via CHAT
pelo licitante e, posteriormente, registrado no Sistema diretamente pelo Pregoeiro, por ocasião da
classificação da(s) proposta(s).
11.3. Na ausência de manifestação do licitante quanto à convocação, o Pregoeiro poderá dar seguimento
ao certame, prevalecendo o valor do último lance ofertado, SALVO SE O PREÇO FINAL PROPOSTO FOR
SUPERIOR AO ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO.
11.3.1 Caso o PREÇO FINAL da proposta melhor classificada seja superior ao PREÇO MÁXIMO, e não
havendo sucesso na negociação junto a tal licitante, proceder-se-á na forma fixada no item 9.15 deste
Edital.
11.4.

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

12.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

12.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para
contratação neste Edital e em seus anexos.
12.2 A análise da exequibilidade da proposta de preços poderá ser realizada com o auxílio da Planilha de
Custos e Formação de Preços, a ser preenchida pelo licitante em relação à sua proposta final.
12.3 Quando necessário e solicitado pelo Pregoeiro a Planilha de Custos e Formação de Preços deverá
ser encaminhada pelo licitante exclusivamente via sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado
da solicitação do pregoeiro, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, e será analisada
pelo Pregoeiro no momento da aceitação do lance vencedor.
12.4 A inexequibilidade dos valores referentes a itens isolados da Planilha de Custos e Formação de
Preços não caracteriza motivo suficiente para a desclassificação da proposta, desde que não contrariem
exigências legais.
12.4.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12.5 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que:
12.5.1 não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
12.5.2 contenha vício insanável ou ilegalidade;
12.5.3 não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;
12.5.4
apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário),
desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
12.6 Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para
executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços que:
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12.6.1 for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido
limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
12.6.2 apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em
instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas
de trabalho vigentes.
12.7 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n°
8.666, de 1993 e demais legislações, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
12.8 Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços
ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise da
planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de
diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.
12.9 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio
no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em
ata.
12.10 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
12.10.1 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;
12.10.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas de custo
readequadas com o valor final ofertado.
12.11 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos
especificados e a margem de lucro pretendida.
12.12 O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de Custos e
Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e também quanto aos
salários das categorias envolvidas na contratação.
12.13 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo pa a a des lassifi aç o da p oposta. A
pla ilha pode se a ustada pelo li ita te, o p a o i di ado pelo P e oei o, desde ue o ha a a o aç o
do preço.
12.13.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas;
12.13.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.
12.14 Caso a compatibilidade com as especificações técnicas mínimas fixadas no Termo de Referência,
sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios ordinários
previstos neste Edital, o Pregoeiro solicitará a apresentação catálogos, folders ou prospectos do material ou
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produto cotado, que contenham, de forma clara e detalhada, as especificações técnicas básicas que
demonstrem sua adequação ao que foi solicitado no Termo de Referência.
12.15 O Pregoeiro poderá solicitar, também, AMOSTRA, sob pena de não aceitação da proposta, no local a
ser indicado e dentro de, no mínimo, 08 (oito) dias úteis, contados da solicitação, observando-se as
seguintes regras e procedimentos:
12.15.1 a AMOSTRA será solicitada apenas ao licitante classificado temporariamente em primeiro lugar,
por intermédio de mensagem no sistema com a indicação do local e horário de sessão de avaliação;
12.15.2 a análise da AMOSTRA será baseada em critérios técnicos e objetivos, conforme fixado no Termo
de Referência (ANEXO I), sendo emitido parecer técnico fundamentado no caso de recusa;
12.15.3
o resultado da avaliação técnica será divulgada por meio de mensagem no sistema;
12.15.4
no caso de não haver entrega da AMOSTRA ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de AMOSTRA fora das especificações previstas neste Edital, a
proposta do licitante será DESCLASSIFICADA;
12.15.5 Se a(s) AMOSTRA(S) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro
analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a
verificação da(s) AMOSTRA(S) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às
especificações constantes no Termo de Referência;
12.15.6 O(s) licitante(s) deverá(ão) colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis
à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu
perfeito manuseio, quando for o caso.
12.16 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.
12.17 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
12.18 Havendo necessidade, o Pre oei o suspe de a sess o, i fo a do o hat a ova data e
horário para a sua continuidade.
12.19 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a
negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
12.20 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
12.21 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
12.22 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123,
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
12.23 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do
licitante, observado o disposto neste Edital.
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13.

DA HABILITAÇÃO

13.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
c) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON,
mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;
13.1.1 Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas
a ,
e
a i a pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).
13.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
13.1.2.1.
Caso conste na Consulta de Situação do Prestador a existência de Ocorrências Impeditivas
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
13.1.2.1.1.
A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
13.1.2.1.2.

O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

13.1.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição
de participação.
13.1.4 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
13.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio da
Licitações-e, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à
qualificação econômica-financeira e habilitação técnica.
13.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos
sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s)
certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
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13.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los,
em formato digital, via sistema, no prazo de até 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
13.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do
documento digital.
13.6. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
13.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
13.7.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento
dessas contribuições.
13.8.

Habilitação jurídica:

13.8.1 no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;
13.8.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
13.8.3
Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
13.8.4
No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
13.8.5
Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em
funcionamento no País;
13.8.6
No caso de exercício de atividade não listadas nos itens acima: ato de registro ou autorização
para funcionamento expedido pelo órgão competente, nos termos da legislação pertinente.
13.8.7
No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971.
13.8.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.
13.9.
Regularidade fiscal e trabalhista:
13.9.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
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13.9.2 Certidão negativa de débito Ou Certidão positiva com efeitos de negativa relativos aos tributos
federais e à dívida ativa da União;
13.9.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
13.9.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
13.9.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
13.9.6 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade
em cujo exercício contrata ou concorre;
13.9.7 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à
atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
13.9.8 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatório,
deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do seu
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

13.10. Qualificação Econômico-Financeira:
13.10.1

Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

13.10.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá
apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma
do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda,
comprovar todos os demais requisitos de habilitação.
13.10.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;
13.10.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
13.10.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
13.10.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última
auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração,
sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.
13.10.3 Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das
seguintes fórmulas:
LG =

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

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante

13.10.4 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de
10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.
13.11. Os índices estabelecidos atendem ao disposto no art. 31, § 5o, da Lei 8.666/93, uma vez que
permitem a comprovação de uma avaliação mais precisa da situação financeira da empresa de forma
objetiva, os mesmos foram estabelecidos observando percentuais usualmente adotados no mercado para a
avaliação da situação financeira das empresas e não frustram ou restringem o caráter competitivo do
certame, pois foram estabelecidos em patamares mínimos aceitáveis, com intuito de garantir a
continuidade da execução dos serviços, objeto desta licitação.
13.12. Qualificação Técnica:
a) Capacidade técnico-operacional: apresentação de atestado(s) de capacidade técnica-operacional em
nome da licitante, que comprove(m) que a licitante tenha executado para órgão ou entidade da
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para
empresas privadas.
a.1) As parcelas de maior relevâncias são as seguintes:
a.2) instalação, operação e manutenção de equipamentos eletrônicos de fiscalização de tráfego urbano;
serviços especializados na disponibilização de Sistema de gestão e serviço de pré-processamento das
infrações de trânsito e fiscalização por vídeo monitoramento;
b) Possuir em seu quadro técnico eletricista;
b.1) Apresentar Certificado de Formação do profissional eletricista;
b.2) A comprovação de que o profissional pertence ao quadro permanente da empresa licitante dar-se-á
através:
b.3) No caso de vínculo empregatício: cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS),
expedida pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstre o n.º de registro, ou, contrato de
prestação de serviços (cópia autenticada);
c) Atestado de visita emitido pelo órgão licitante, em nome da licitante, de que ela, por intermédio de
preposto da empresa, visitou os locais onde serão executadas as obras/serviços, tomando conhecimento de
todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos;
d) A visita técnica só será realizada mediante agendamento no setor de Licitações ou de Engenharia da
Prefeitura.
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e) A visita técnica poderá ser substituída por declaração do responsável técnico de que possui pleno
conhecimento do objeto a ser licitado, conforme anexo II do edital de licitação.
13.13. Documentações Complementares
13.13.1 Em relação às licitantes cooperativas será, ainda, exigida a seguinte documentação
complementar:
13.13.1.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que
executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na
localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da
Lei n. 5.764 de 1971;
13.13.1.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;
13.13.1.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação
do serviço;
13.13.1.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;
13.13.1.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executarão o contrato;
13.13.1.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata
de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos
pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais
extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias
gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitação;
13.13.1.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n.
5.764/71 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.
13.14. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de
inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial
e das demonstrações contábeis do último exercício.
13.15. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que
atenda a todas as demais exigências do edital.
13.15.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
13.16. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a
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declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.
13.17. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos
licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
13.18. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá
a sessão, i for a do o chat a ova data e horário para a co ti uidade da es a.
13.19. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
13.20. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação,
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45
da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
13.21. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item
em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação,
além da aplicação das sanções cabíveis.
13.21.1 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá
sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es), cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do
licitante nos remanescentes.
13.22. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado
vencedor.

14.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA E DA DOCUMENTAÇÃO
COMPLEMENTAR
14.1. Nos termos fixados deste Edital, a PROPOSTA COMERCIAL ESCRITA (e os documentos técnicos
pertinentes ao objeto), como também a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, deverão ser, previa e
exclusivamente, anexadas ou enviadas pelo Sistema, até a data e horário de abertura da sessão pública do
certame, podendo o Pregoeiro, a seu critério e considerando a natureza do objeto e as regras editalícias,
solicitar durante a fase de aceitação e julgamento:
14.1.1 Via CHAT, que a empresa encaminhe a proposta comercial ajustada ao lance final, como também
eventual documentação complementar necessária ao julgamento, por meio do Sistema, no prazo de 02
(duas) horas, contados da convocação do Pregoeiro, prorrogável a pedido do licitante e/ou a critério do
pregoeiro, desde que a situação assim exija;
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14.1.2 Na impossibilidade do encaminhamento da proposta ou documentação via Sistema (ATENÇÃO:
Lembrar que qualquer encaminhamento de proposta ou documentação antes do fim da etapa de disputa
prejudicará o anonimato), faculta-se ao(s) licitante(s) o seu envio por e-mail, observados os prazos fixados.
Neste caso, a referida documentação será disponibilizada no site oficial do município e/ou no Diário Oficial
do Município.
14.2. Se o licitante não estiver logado e/ou não responder, via CHAT, à convocação do Pregoeiro, terá o
prazo de 02 (duas) horas para envio da documentação solicitada, sob pena de decair do direito de participar
da licitação e ter sua proposta DESCLASSIFICADA ou ser INABILITADO, observado o disposto no item 7.3.1
deste Edital.
14.3. Para fins de viabilização operacional, o Pregoeiro poderá convocar e reconvocar A exo
vezes se fizerem necessárias, tendo em vista a finalidade do ato e a ampliação da competitividade.

ua tas

14.4. Sob pena de INABILITAÇÃO ou DESCLASSIFICAÇÃO, toda a proposta e documentação exigida neste
Edital (e seus anexos) deverá ser emitida em nome do licitante, com o número do CNPJ e,
preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser observado o seguinte:
14.4.1 no caso em que o licitante seja matriz, a documentação deverá ser emitida com CNPJ da matriz;
14.4.2 no caso em que o licitante seja filial, a documentação deverá ser emitida com CNPJ da filial, exceto
quanto à Certidão Negativa de Débito (CND) perante o INSS, desde que conste no próprio documento a
validade para a matriz e a filial; como também, quanto ao Certificado de Regularidade de Situação (FGTS),
para o licitante que proceda ao recolhimento dos encargos de forma centralizada;
14.4.3 será dispensada a apresentação, no nome e no CNPJ da filial, daquele documento que pela própria
natureza apenas seja emitido em nome da matriz;
14.4.4 o CNPJ indicado nos documentos da proposta de preços e da habilitação deverá ser do mesmo
estabelecimento do licitante que efetivamente executará o objeto da presente licitação.
14.4.5 Caso a contratada opte por efetuar o faturamento por meio de CNPJ (matriz ou filial) distinto do
constante do contrato, deverá comprovar a regularidade fiscal tanto do estabelecimento contratado como
do estabelecimento que efetivamente executar o objeto, por ocasião dos pagamentos.
14.5. Em se tratando de ME/EPP, e havendo alguma RESTRIÇÃO na comprovação da HABILITAÇÃO
FISCAL E TRABALHISTA, será assegurado o prazo de 05 (cinco) DIAS ÚTEIS, cujo termo inicial corresponderá
ao momento da divulgação do resultado da fase de habilitação, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão
de eventuais certidões.
14.6. A não regularização da documentação fiscal no prazo indicado no subitem anterior implicará na
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital e seus anexos, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para firmar o
contrato, ou até cancelar a licitação.
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14.7. Na hipótese de o licitante não atender ao chamado para anexar ou enviar a PROPOSTA COMERCIAL
ESCRITA, poderá o julgamento ser realizado com base na proposta comercial eletrônica inicialmente
cadastrada no sistema, caso conste descrição completa do objeto licitado com todas as informações
necessárias e suficientes, de maneira que seja possível a análise da qualidade do objeto proposto, a critério
do Pregoeiro.
14.8. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar documentação complementar à
proposta e habilitação, poderá ser DESCLASSIFICADO ou INABILITADO e sujeitar-se-á às SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS previstas neste edital, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que seu ato
ensejar.
14.9. As empresas participantes do certame somente deverão encaminhar propostas, declarações ou
quaisquer outros documentos se expressamente previstos no Edital (e seus anexos) e/ou solicitado pelo
Pregoeiro, mediante notificação efetuada pelo canal de comunicação (CHAT), sob pena de serem estes
descartados.
14.10. A documentação original ou cópia autenticada, caso seja solicitada expressamente pelo Pregoeiro,
deverá ser encaminhada, no prazo de 05 (cinco) DIAS ÚTEIS, contado da solicitação, ao endereço constante
no preâmbulo deste Edital e em atenção à Supervisão de Licitações da Secretaria de Gestão e Inovação.
14.11. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
14.12. Havendo aceitação da proposta comercial eletrônica classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro
poderá solicitar do(s) licitante(s) vencedor(es) o encaminhamento da proposta comercial escrita,
devidamente ajustada ao último lance ou ao valor negociado.
14.13. A PROPOSTA COMERCIAL ESCRITA deverá conter, preferencialmente, as seguintes informações e
documentos:
14.13.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal;
14.13.2 conter folha de rosto em papel timbrado da empresa, contendo a firma ou denominação do
particular, inclusive com o número do CNPJ, endereço, telefone e e-mail, bem como referência ao número
do presente certame, o nome do Órgão a quem se destina, valor global em algarismos e por extenso, prazo
de validade, e outras informações pertinentes;
14.13.3 apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance vencedor,
quando for solicitado;
14.13.4 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de
pagamento.
14.13.5 indicação da quantidade e dos preços unitário e total, conforme especificações contidas do
termo de referência (ANEXO I);

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 0034-2022

Certificação Digital: N0Q0IYR2-FWAUKZ3K-HGJONK7Z-5PC8CIAG
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br

24/106

Edição 5.270 | Ano 10
19 de julho de 2022
Página 96

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
Secretaria Municipal de Gestão e Inovação
Supervisão de Licitação e Compras

14.13.6 catálogos, folders ou prospectos, que contenham, de forma clara e detalhada, as especificações
técnicas básicas que demonstrem sua adequação ao que foi solicitado no Termo de Referência (ANEXO I).
14.14. O Pregoeiro pedirá o(s) particular(es), via CHAT, para encaminhar a respectiva proposta ajustada,
po eio da opç o E via A exo , no prazo de 02 (duas) horas (podendo ser prorrogado a requerimento
do interessado e a critério do Pregoeiro), observados os procedimentos e regras fixados neste deste Edital,
podendo esse prazo ser prorrogado a requerimento do interessado e/ou a critério do Pregoeiro.

15.

DOS RECURSOS

15.1. Declarado o(s) vencedor(es), o Pregoeiro abrirá prazo mínimo de 30 (trinta ) MINUTOS, durante o
qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar
sua INTENÇÃO DE RECORRER com registro da síntese de suas razões, isto é, indicando contra qual(is)
decisão(ões) pretende recorrer e por qual(is) motivo(s).
15.2. O recurso administrativo poderá atacar qualquer ato decisório ou procedimento adotado pelo
Pregoeiro durante todo o certame, não sendo meio adequado para impugnar regras do edital e seus anexos.
15.3. Havendo registro de INTENÇÃO DE RECURSO, o Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção
de recorrer manifestada, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do sistema, em
razão da não observância dos pressupostos recursais de admissibilidade.
15.4.

Será rejeitada a INTENÇÃO DE RECURSO de caráter protelatório que:

15.4.1 seja registrada por quem não tenha legítimo interesse;
15.4.2 seja intempestiva;
15.4.3 não ataque ato decisório ou procedimental praticado pelo Pregoeiro no certame; e/ou
15.4.4 fundamentada em mera insatisfação do licitante, sem alegação de qualquer fato prejudicial ou
desconforme com o presente Edital e/ou com a legislação vigente.
15.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias para
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
15.6. Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contrarrazões de recurso, o
licitante interessado poderá solicitar vistas dos autos ou consultar as informações do certame disponíveis no
próprio sistema.
15.7. Decorridos os prazos de apresentação de razões e contrarrazões, o pregoeiro deverá analisar
fundamentadamente os fatos e fundamentos arguidos pelo(s) recorrente(s), podendo, em sede de juízo de
retratação:
15.7.1 reconsiderar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, reformando-a; ou,
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15.7.2 manter inalterada a decisão recorrida.
15.8. Na situação contida no item 15.7.2, o processo deverá ser submetido, depois de devidamente
instruído pelo Pregoeiro, à análise hierárquica superior para fins de decisão final, podendo a autoridade
competente:
15.8.1 decidir de pronto o mérito do recurso, segundo os documentos e informações contidas nos autos,
como também os fundamentos da decisão do Pregoeiro.
15.8.2 determinar prévia emissão de pareceres da área técnica interessada e/ou parecer jurídico para fins
de decisão.
15.9. Não é imprescindível haver total correspondência entre os fatos e fundamentos indicados na
intenção de recurso e as razões escritas do respectivo recurso.
15.10. A não apresentação das razões referente à intenção de recurso registrada no sistema importa
preclusão do direito e julgamento do recurso, segundo os fatos e fundamentos indicados na própria
intenção.
15.11. Não cabe recurso adesivo por ocasião do exercício do direito de contrarrazoar.
15.12. Na análise e julgamento do recurso, poderá o pregoeiro baixar em diligência os autos para fins de
pronunciamento da unidade técnica responsável pela especificação do objeto, bem como para Assessoria
Jurídica e/ou Assessoria Contábil.
15.13. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento, sendo reaberta a Sessão Pública para fins de prosseguimento do certame.
15.14. A aceitação de intenção de recurso apenas suspenderá a tramitação do processo licitatório em
relação ao(s) item(ns) recorrido(s), inclusive quanto ao prazo de validade da proposta, o qual somente
recomeçará a contar quando da decisão final da autoridade competente, sendo realizado o encerramento
da sessão e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro em face dos demais itens do objeto da licitação.

16.

DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

16.1. Sessão Pública poderá ser REABERTA, em prazo não inferior a 24 (vinte e quatro) HORAS, em relação
ao(s) ITEM(NS) do objeto que apresente os seguintes eventos, observada sempre a ordem classificatória da
fase de lances:
16.1.1 Julgamento favorável em sede de recurso administrativo que leve à anulação de atos da fase
preparatória ou da própria Sessão Pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele
dependam;
16.1.2 Constatado erro/impropriedade na aceitação e julgamento da proposta, ou no julgamento da
habilitação, sendo retroagido o certame aos procedimentos imediatamente anteriores ao instante do
erro/impropriedade declarada;
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16.1.3 Licitante declarado vencedor que não assinar a o instrumento contratual, não havendo CADASTRO
RESERVA, sendo o certame retomado da fase de aceitação e julgamento das propostas;
16.1.4 Licitante ME/EPP com restrição da habilitação fiscal e trabalhista que seja vencedora do certame e
não comprovar tal regularidade no prazo fixado neste Edital, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006,
sendo reiniciados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances;
16.1.5 Licitante vencedor que não mantenha as condições de participação e de habilitação até o momento
da assinatura do instrumento contratual, sendo reiniciados os procedimentos de aceitação e julgamento das
propostas.
16.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a Sessão reaberta,
sendo devidamente registrados no Sistema a data e hora de tal reabertura, observadas os seguintes meios:
16.2.1 A o vo aç o se da
procedimento licitatório.

po

eio do siste a elet

i o

hat

ou e-mail de acordo com a fase do

16.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no Licitações-e, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
16.2.3 A convocação para reabertura também será divulgada com antecedência por meio do sítio oficial da
Instituição e/ou Diário Oficial do Município, cabendo ao licitante acompanhar as informações e publicações
contidas naquele canal de acesso.
16.2.4 À Sessão Pública reaberta aplica-se todos os procedimentos e regras de processamento fixadas neste
Edital, a depender apenas da fase em que se retomarão os trabalho.

17.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

17.1. Quando não houver recurso administrativo, o Pregoeiro encerrará a sessão e ADJUDICARÁ o objeto
ao(s) licitante(s) cuja(s) proposta(s) for(em) considerada(s) vencedora(s) do certame. Neste caso, o
Pregoeiro encaminhará o processo, devidamente instruído, à apreciação da Autoridade Competente para
fins de HOMOLOGAÇÃO.
17.2. Caso haja RECURSO ADMINISTRATIVO, o processo será submetido à superior consideração da
Autoridade Competente para fins de homologação do certame e adjudicação do objeto ao(s) vencedor(es),
POR LOTE.
17.3.

Por meio de DESPACHO fundamentado, poderá Autoridade Competente:

17.3.1 homologar o certame para produção de todos os efeitos de fato e de direito previstos na legislação;
17.3.2 anular, total ou parcialmente, em razão de ilegalidade, determinando o aproveitamento dos atos
não viciados; ou,
17.3.3 revogar, total ou parcialmente, o certame por razões de conveniência e oportunidade, à luz do
interesse público primário tutelado.
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18.

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

18.1. As condições de exigência de garantia de execução para a presente contratação estão previstas na
minuta do contrato.

19.

DO TERMO DE CONTRATO

19.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.
19.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação,
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de
Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital.
19.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de
05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.
19.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
19.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada,
implica no reconhecimento de que:
19.3.1 Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as
disposições da Lei nº 8.666, de 1993;
19.3.2 A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
19.3.3 A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da
Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
19.4. A vigência da(s) contratação(ões) decorrente(s) desta licitação observará os prazos e condições
fixados no Termo de Referência (ANEXO I).
19.5. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas
no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.
19.6. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no
edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais
cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de
classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.
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20.

DO REAJUSTE

20.1
As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência ou
minuta de Contrato, acompanhadas em anexo a este Edital.

21.

DA ACEITAÇÃO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

21.1

Os critérios de aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

22.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

22.1

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

23.

DO PAGAMENTO

23.1

As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

24.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

24.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário
que:
24.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;
24.1.2 apresentar documentação falsa;
24.1.3 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
24.1.4 ensejar o retardamento da execução do objeto;
24.1.5 não mantiver a proposta;
24.1.6 cometer fraude fiscal;
24.1.7 comportar-se de modo inidôneo.
24.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
24.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
24.3.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;
24.3.2 Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do
licitante;
24.3.3 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;
24.3.4 Impedimento de licitar e de contratar com o Município;
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24.3.4.1 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em
quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 20.1 deste Edital.
24.3.5 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;
24.4 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
24.5 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante,
a Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
24.6 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente as legislações pertinentes.
24.7 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.

25.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

25.1. Até o fim do expediente do TERCEIRO DIA ÚTIL ANTERIOR à data da sessão pública inicial do
certame, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão.
25.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail itabunalicita@gmail.com, ou
por petição dirigida ou protocolada no endereço Condomínio Jequitibá Trade Center, 2º andar, s/n, Bairro
Jardim Vitória, em Itabuna-BA, fone (73) 98123-0781.
25.3. O Pregoeiro, com apoio da unidade técnica responsável pelo Termo de Referência e da equipe de
apoio, ANALISARÁ a impugnação no prazo de 02 (dois) DIAS ÚTEIS, ou proporá, de forma motivada, o
ADIAMENTO DA SESSÃO ou a SUSPENSÃO DO CERTAME para obter melhores condições de análise dos
argumentos de impugnação.
25.4. Acolhida a impugnação contra este Edital e seus anexos, serão procedidas as alterações e
adequações necessárias, bem como designada nova data para a realização do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
25.5. O pedido de esclarecimentos referente a este procedimento licitatório deverá ser enviado ao
Pregoeiro, até o fim do horário do expediente do TERCEIRO DIA ÚTIL ANTERIOR à data da sessão pública
inicial do certame, por meio de registro no SISTEMA e/ou envio de e-mail para itabunalicita@gmail.com ou
por petição dirigida ou protocolada no endereço Condomínio Jequitibá Trade Center, 2º andar, s/n, Bairro
Jardim Vitória, em Itabuna-BA, fone (73) 98123-0781.
25.6. O Pregoeiro, com apoio da área técnica responsável pelo Termo de Referência e da equipe de apoio,
prestará os esclarecimentos formalmente solicitados, no prazo de até 02 (DOIS) DIAS ÚTEIS, por e-mail,
registro no Sistema e/ou disponibilizando no Diário Oficial do Município.

EDITAL – PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 0034-2022

Certificação Digital: N0Q0IYR2-FWAUKZ3K-HGJONK7Z-5PC8CIAG
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br

30/106

Edição 5.270 | Ano 10
19 de julho de 2022
Página 102

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
Secretaria Municipal de Gestão e Inovação
Supervisão de Licitação e Compras

25.7.

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

25.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo
pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
25.8. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados poderão ser disponibilizadas
diretamente no Sistema e/ou no Diário Oficial do Município para conhecimento da sociedade em geral e
dos licitantes em potencial, cabendo aos interessados em participar do certame acessá-los para a obtenção
das informações prestadas.
25.9. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital (e seus anexos), apontando eventuais falhas
ou irregularidades que o viciarem, o cidadão ou licitante que não o fizer nos prazos e condições fixados
neste item, hipótese em que tal petição não terá efeito de impugnação e não obstaculizará a realização
normal da sessão.

26.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

26.1.

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

26.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo Pregoeiro.
26.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário
de Brasília – DF.
26.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.
26.5.

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

26.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia,
a finalidade e a segurança da contratação.
26.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução
ou do resultado do processo licitatório.
26.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
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26.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da isonomia e do interesse
público.
26.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
26.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br,
http://www.itabuna.ba.gov.br/diariooficial.html, também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço de email itabunalicita@gmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Condomínio Jequitibá
Trade Center, 2º andar, s/n, Bairro Jardim Vitória, em Itabuna-BA, fone (73) 98123-0781, nos dias úteis, no
horário das 08 horas às 14 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo
permanecerão com vista franqueada aos interessados.
26.12. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, problemas com conexão e/ou
dúvidas poderá ser esclarecida através dos telefones: para Capitais e Regiões Metropolitanas, telefone
3003-0500 e demais localidades através do telefone 0800-729-0500.
26.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II – Modelo de Proposta de preço;
ANEXO III – Minuta de Termo de Contrato;
ANEXO IV – Modelo de Visita Técnica;
ANEXO V – Modelo de Declaração de Responsável Técnico;
ANEXO VI – Modelo de Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus
arts. 42 a 49;
ANEXO VII– Modelo de Declaração de que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos;
ANEXO VIII – Modelo de Declaração de que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que
a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
ANEXO IX – Modelo de Declaração de que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
ANEXO X – Modelo de Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
ANEXO XI – Modelo de Declaração de que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º
da Constituição Federal;
ANEXO XII – Modelo de Declaração de que os serviços são prestados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no
art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
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Itabuna - BA, 03 de junho de 2022

Allana Francine Rocha de Santana
PREGOEIRA
Portaria nº 9.877 de 24 de Novembro de 2021
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
Órgão Solicitante: Secretaria de Transporte e Trânsito
1.

OBJETO

1.1.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA
(SOFTWARE) DE ADMINISTRAÇÃO, PROCESSAMENTO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE
TRÂNSITO, DESTINADOS À INFORMATIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
NA ÁREA DE GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA, NOS TERMOS DO CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO, COM ASSESSORIA, SUPORTE TÉCNICO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DE
SISTEMA COMPUTACIONAL (SOFTWARE) PARA REGISTRO DE INFRAÇÕES E APOIO AO TRÂNSITO.
2.

JUSTIFICATIVA

2.1.
O município de Itabuna - Bahia, preocupado com os dados de violência no trânsito, assim como,
buscando ampliar ações no sentido de, além de reduzir acidentes, despertar em seus munícipes uma visão
de segurança viária compartilhada por todos, vem por intermédio deste, investir em segurança viária mais
especificamente no esforço legal da fiscalização.
2.2.
A Secretaria de Transporte e Trânsito da Prefeitura Municipal de Itabuna que é a responsável pelo
gerenciamento do trânsito no Município, entende que para a redução dos atuais índices de acidentes de
trânsito, melhoria na fluidez do trânsito, melhoria na segurança viária e otimização dos serviços de
fiscalização, faz-se necessário, aliar as medidas educativas a uma modernização das técnicas de fiscalização.
Com a adoção de dispositivos eletrônicos de tecnologia atualizada para o auxílio no controle de trânsito, os
instrumentos para serviços de fiscalização e gerenciamento da Prefeitura serão mais eficientes, o que trará
melhoria ao sistema como um todo.
2.3.
Ciente do dever, a Prefeitura Municipal de Itabuna - PMI e com o zelo à vida, foi elaborado este
projeto com o objeto da prestação do serviço de fiscalização eletrônica, gerenciamento eletrônico no
controle de infrações referentes à parada sobre a faixa de pedestres, avanço de sinal vermelho do
semáforo, excesso de velocidade bem como conversões proibidas, no que tange ao cometimento de
infrações de trânsito evitando assim uma situação emergente pelo fato, trazendo prejuízo e
comprometendo a segurança dos usuários, tanto motoristas como os pedestres.
2.4.

A implantação de fiscalização eletrônica fundamenta-se principalmente, nos seguintes pontos:

• Alto ú e o de a ide tes de t

sito;

• O o tí uo es i e to do Mu i ípio e o se ue te e te do tráfego de veículos automotores,
significando um acréscimo de veículos mensalmente nas vias do Município;
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• A alte aç o da

alha vi ia so u isdiç o do Mu i ípio;

• A e essidade de o s ie ti a e edu a a populaç o pa a u

t

sito se u o.

• A ecessidade de monitorar as ruas e avenidas do Município garantindo segurança dos usuários do
trânsito;
• A e essidade de

elho ia da se u a ça vi ia;

• A e essidade de eduç o de o estio a e tos;
• O a esso às i fo
2.5.

aç es o -line, tanto pelo público, quanto pela Administração Pública em geral.

JUSTIFICATIVAS PARA O AGRUPAMENTO:

2.5.1. Justifica-se o presente agrupamento do objeto por lote em razão do risco, se feita por itens, de
prejuízo para o conjunto; da perda de economia de escala e ainda; caso fosse possível a adjudicação por
itens, a elevação do custo da contratação de forma global.
2.5.2. Os institutos do objeto deste termo são interligados entre si, de maneira que ainda que sejam
descritos de forma individual, os mesmos compõem um sistema tecnicamente uno e totalmente
dependentes entre si, com vistas à segurança e à fiscalização do trânsito municipal, bem como a gestão dos
eventuais autos de infrações emitidos.
2.5.3. Uma adjudicação por itens abriria margem para contratação de empresas diferentes, com
mecanismos de trabalho e tecnologias diferentes entre si o que prejudicaria a parte técnica da solução,
posto que esta necessita de uma harmonia entre lançamento e processamento de dados descritos no
objeto.
2.5.4. Além disso, a viabilidade financeira da adjudicação por lote é mais vantajosa do que a por itens, haja
vista que a contratação nos moldes descritos abre margem para a inclusão dos hardwares da própria
empresa prestadora do sistema em regime de comodato. Contrário fosse, a Administração seria obrigada a
licitar e pagar separadamente pelos hardwares necessários para o perfeito funcionamento do sistema.
2.5.5. Por fim, ainda sobre a vantajosidade financeira citada acima, quanto maior a quantidade do bem
licitado, menor poderá ser o seu custo. Dessa forma, a contratação de empresas diferentes para
fornecimento de sistemas, além comprometer tecnicamente a solução, atinge a economicidade do
procedimento licitatório bem como a busca da proposta mais vantajosa à Administração Pública.
2.5.6. Justificativa das parcelas de maior relevância - SÚMULA Nº 263 – TCU
a) Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada,
simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a
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exigência de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características
semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser
executado.
3.

DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

3.1.
Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa destinada à prestação de serviços
especializados na disponibilização de:
a)
Sistema de gestão, serviço de pré-processamento das infrações de trânsito, sistema de
processamento, controle, e apoio a JARI, a supervisão administrativa e operacional cedendo licença de uso
por tempo determinado;
b)
Sistema de gestão, fiscalização e vistoria dos serviços de transportes por diferentes modais,
cedendo licença de uso por tempo determinado;
c)
Sistema WEB de atendimento ao cidadão;
d)
Serviços de instalação, operação e manutenção de equipamentos/sistema fixo Tipo A - fiscalização e
monitoramento de seções de vias simples e não semaforizadas;
e)
Serviços de instalação, operação e manutenção de equipamentos/sistema fixo Tipo B - fiscalização e
monitoramento de seções de vias semaforizadas;
f)
Serviço talonário eletrônico para registro e emissão de infrações de Trânsito, incluindo emissão de
RRD, TRAAV e Registro de BOAT (Boletim de Acidentes de Trânsito com ou sem vítimas), por meio de
equipamentos eletrônicos portáteis, cedido em regime de comodato, em conformidade com o Código de
Trânsito Brasileiro, Resoluções e Portarias do Denatran;
g)
Serviços de fiscalização por vídeo monitoramento cedendo licença de uso por tempo determinado
de software de fiscalização, serviço de fábrica de software, montagem do Centro de Controle Operacional,
em área disponibilizada pela CONTRATANTE, transferência de tecnologia (incluindo sistema de Leitura
Automática de Placas) e câmeras por regime de comodato para a Cidade de Itabuna - BA;
4.

DA DESCRIÇÃO DO OBJETO

4.1.
O presente projeto tem como objetivo a aquisição de uma Solução Tecnológica Integrada de Gestão
Administrativa e de Apoio à Fiscalização do Trânsito e do Transporte, doravante denominada SOLUÇÃO,
para a Secretaria de Transporte e Trânsito do Município de Itabuna - Bahia, incluindo a cessão de direito de
uso não exclusivo e por prazo determinado da solução enquanto perdurar a vigência do contrato, bem
como permitir a transferência de tecnologia para o município, de parte da solução, sendo obrigatória a
entrega, por parte da empresa fornecedora dos sistemas, a documentação completa, em especial o códigofonte comentado, memorial descritivo, especificações funcionais internas, diagramas, fluxogramas e outros
dados técnicos necessários à absorção da tecnologia e serviços de instalação, customização, migração de
dados, manutenção corretiva, desenvolvimento e adaptação de funcionalidades, integração com sistemas
preexistentes, implantação, treinamento e suporte técnico e operacional.
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4.2.
A SOLUÇÃO deverá atender em todas as unidades que integram a Secretaria, cuja estrutura é
dinâmica, o que deverá ser observado pela CONTRATADA uma vez que não será admitida cobrança
adicional por variação em seus quantitativos.
4.3.

Serviços.

4.3.1. Cessão de Direito de Uso da Solução e Transferência de Tecnologia
4.3.1.1. A CONTRATADA deverá realizar a Cessão de Direito de Uso Não Exclusivo da SOLUÇÃO por tempo
determinado e para quantidade ilimitada de usuários para uso próprio da Secretaria além de realizar a
transferência de tecnologia para a Secretaria, de parte específica da solução, sendo que essas partes serão
identificadas no descritivo de cada módulo, sendo obrigatória a entrega, por parte da CONTRATADA, a
documentação completa, em especial o código-fonte comentado, memorial descritivo, especificações
funcionais internas, diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos necessários à absorção da tecnologia.
4.3.2. Suporte Técnico e Operacional
4.3.2.1. Com o objetivo de proporcionar maior produtividade aos usuários na utilização das funcionalidades
da SOLUÇÃO, bem como garantir seu funcionamento, sua utilização, segurança e integridade, a
CONTRATADA deverá prestar durante todo o período de vigência contratual, os serviços de suporte técnico
e operacional para os usuários da SOLUÇÃO, conforme detalhado.
4.3.2.2. Os atendimentos às solicitações de suporte técnico deverão ser realizados de forma remota, em
local apropriado (sala) a ser disponibilizado pela CONTRATADA, também responsável pela disponibilização
dos recursos humanos e tecnológicos para o funcionamento desse ambiente, bem como móveis e recursos
de comunicação.
4.3.2.3. Os atendimentos às solicitações de suporte técnico deverão ser realizados de forma presencial nas
unidades da Secretaria, quando da impossibilidade de solução do problema de forma remota.
4.3.2.4. As solicitações de suporte deverão ser registradas em Sistema de Help-Desk, em ambiente WEB,
que deverá ser disponibilizado pela CONTRATADA. O uso dessa ferramenta é importante para controle
estatístico e extração de indicadores diversos e, portanto, deverá ficar permanentemente disponível à
consulta pela Secretaria.
4.3.2.5. Durante a implantação, a CONTRATADA deverá realizar o suporte operacional para as atividades
relacionadas à operação da SOLUÇÃO, dirimir dúvidas e orientar os usuários para a melhoria dos processos
de trabalho com a utilização da SOLUÇÃO.
4.3.2.6. Todo o sistema deverá funcionar ininterruptamente, em espaço físico em local designado pelo
Contratante, onde serão instalados os equipamentos, pessoal e materiais da CONTRATADA, necessários à
execução dos serviços propostos abaixo, a contratada deverá manter profissional em horário comercial nas
dependências da Contratante.
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4.3.3. Manutenção Corretiva e Adaptativa da Solução
4.3.3.1. A CONTRATADA deverá realizar, até o final do período de vigência contratual, a manutenção
corretiva e adaptativa da SOLUÇÃO, conforme detalhado.
4.3.4. Implantação
4.3.4.1. A CONTRATADA deverá realizar a instalação da SOLUÇÃO no ambiente tecnológico da Secretaria ou
em um provedor de serviços indicados por esta, contendo minimamente os requisitos funcionais da
SOLUÇÃO, dispostos no Descritivo das Funcionalidades da Solução. Nesta etapa a CONTRATADA deverá
deixar a SOLUÇÃO em funcionamento pleno no Ambiente Tecnológico indicado pela Secretaria.
4.3.4.2. Os serviços de instalação da SOLUÇÃO no Ambiente Tecnológico da Secretaria estão detalhados no
Plano Geral do Projeto.
4.3.5. Migração de Dados
4.3.5.1. A CONTRATADA deverá realizar os serviços de migração dos dados legados para a nova SOLUÇÃO,
conforme detalhado.
4.3.6. Implantação da Solução nas Unidades Administrativas
4.3.6.1. Nas Unidades Administrativas da Secretaria de Transporte e Trânsito de Itabuna, a CONTRATADA
deverá realizar a avaliação dos organogramas funcionais e a identificação setorial dos usuários, assim como
realizar análises de aderência dos processos de trabalho atuais em relação aos modelos definidos pela
SOLUÇÃO.
4.3.6.2. A Secretaria será responsável pelo fornecimento de todas as informações requeridas pela
CONTRATADA em relação à estrutura organizacional e localização dos usuários. A CONTRATADA atuará,
apoiada pela Secretaria, na identificação dos processos de trabalho e dos procedimentos gerais utilizados
pela Secretaria.
4.3.6.3. A CONTRATADA deverá considerar durante o processo de implantação da SOLUÇÃO, a gestão das
mudanças que ocorrerão nos processos atuais, tanto no que concerne aos fluxos de trabalho, com a revisão
das etapas de cadastramento das informações, quanto no que concerne à qualificação dos recursos
humanos e mudanças das responsabilidades dos usuários.
4.3.6.4. O processo de implantação deverá prever uma forte interação entre a equipe da CONTRATADA e a
equipe de gestão da Secretaria para a identificação dos problemas encontrados e para a discussão das ações
recomendadas para suas resoluções. Para sucesso do gerenciamento deste projeto, deverá permanecer
residente, nas instalações da Secretaria, aqui representadas pela Secretaria de Transporte e Trânsito, um
Gerente de Projetos, que tornará dinâmica a comunicação entre as partes. Esse agente será responsável
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pelas comunicações e manterá os documentos relacionados ao projeto organizados e atualizados,
acompanhando todas as fases da implementação da SOLUÇÃO, conforme detalhado nos anexos.
4.3.7. Treinamento dos Usuários
4.3.7.1. A CONTRATADA deverá elaborar um programa de capacitação para os profissionais das Unidades
Administrativas e Agentes de Fiscalização, que deverá contemplar todas as orientações necessárias para a
operação da SOLUÇÃO, conforme detalhado no Plano Geral do Projeto.
4.3.8. Código Fonte
4.3.8.1. No primeiro mês contratual, a CONTRATADA ficará obrigada a gravar uma mídia contendo a
SOLUÇÃO, na versão oferecida durante o processo licitatório, com os seus componentes, códigos-fonte e a
documentação técnica. A mídia deverá ser lacrada mediante a formatura de uma ata notarial e entregue na
Secretaria de Transporte e Trânsito de Itabuna.
4.3.8.2. Ao final da vigência contratual, antecedendo o pagamento da última parcela, a CONTRATADA
deverá obrigatoriamente licenciar à Secretaria a SOLUÇÃO em sua versão mais recente, com todos os seus
componentes e proceder à entrega dos códigos-fonte e a documentação técnica que deverá compreender
no mínimo: Glossário de Termos; Diagramas de Casos de Uso; Regras de Negócio; Especificações de Casos
de Uso; Diagramas de Classes de Negócio; Diagrama Físico do Banco de Dados; Diagramas de Classes de
Persistência e Plano de Implantação, necessários e suficientes à absorção da tecnologia. O pagamento da
última parcela fica vinculado ao cumprimento integral deste item.
4.3.8.3. A propriedade intelectual e comercial da SOLUÇÃO continuará sendo exclusiva da CONTRATADA, e a
Secretaria comprometer-se-á expressamente em utilizar destes códigos-fonte somente para uso próprio e
para os fins a que se destinam, comprometendo-se a Secretaria a não ceder ou comercializar, sem a prévia
anuência da CONTRATADA, qualquer componente, artefato ou material relativo a SOLUÇÃO para quaisquer
terceiros, sob qualquer forma ou título, ou dar em garantia, observadas as limitações legais constantes na
Lei de Software e na Lei de Direitos Autorais, respectivamente Leis nº. 9.609/98 e 9.610/98.
4.3.8.4. A Cessão de Direito de Uso da SOLUÇÃO deverá ocorrer em caso de rescisão motivada pela
CONTRATADA por culpa e/ou dolo, respeitado o devido processo legal, entretanto, não persistirá em caso
de rescisão motivada única e exclusivamente pela PREFEITURA.
4.3.8.5. As funcionalidades da SOLUÇÃO, as quais são indispensáveis ao Município de Itabuna - Bahia, assim
como os requisitos tecnológicos da SOLUÇÃO, estão descritos nos Requisitos da Solução.
4.3.9. Implantação de Locais de Revezamento
4.3.9.1. Para efeito deste Termo de Referência, entende-se por "local de revezamento" todo local em que
será instalado ou poderá vir a ser instalado, a critério da CONTRATANTE, um equipamento/sistema fixo do
Grupo A.
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4.3.9.2. Em cada um dos locais de revezamento, a CONTRATADA deverá instalar e/ou adequar toda a
sinalização (quando for o caso) e a infraestrutura necessária para viabilizar as fiscalizações previstas para
aquele local, inclusive os gabinetes que abrigam os equipamentos eletrônicos, bem como os seus suportes
de fixação.
4.3.9.3. Nos períodos em que não estiverem previstas as atividades de fiscalização e registro de dados de
tráfego num certo local de revezamento, é desnecessária a presença dos equipamentos eletrônicos e do
sistema de detecção nesse local, bem como não é necessária à energização do ponto.
4.3.10. Exigência de Escritório na Cidade
4.3.10.1.
Declaração de que instalará escritório na cidade de Itabuna, a ser comprovado no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias contado a partir do início da vigência do contrato. Caso o licitante já disponha
de matriz, filial ou escritório no local definido neste item, a comprovação do cumprimento desta exigência
dar-se-á através dos documentos de habilitação jurídica.
5.

SISTEMAS

5.1.
Sistema de gestão, pré-processamento, processamento, controle, e apoio a JARI, e supervisão
administrativa e operacional.
5.1.1.

Toda transmissão de dados deverá ser feita de modo criptografado.

5.1.2. O sistema deverá permitir a criação de contas de usuários e perfis de acesso.
5.1.3. Autenticação e controle de acesso dos usuários por atividade, utilizando login e senha.
5.1.4. Registro de todas as operações realizadas pelos usuários durante o uso do sistema (log) com níveis
que podem ser configurados pelo administrador do sistema.
5.1.5. O sistema deverá possuir rotinas de backup automático. A localização e periodicidade deverá ser
informado ao setor competente da contratante.
5.1.6. Módulo Processamento, controle possibilitando no mínimo as seguintes funções:
a)
Lançamento e processamento dos Autos de Infração manual;
b)
Emissão de NAI (Notificação do Auto de Infração);
c)
Emissão de NIP (Notificação de Imposição de Penalidade);
d)
Emissão do Resultado dos Recursos;
e)
Registros e acompanhamento dos Recursos (Defesa Prévia, JARI e CETRAN);
f)
Registro de todas as ocorrências das infrações no DETRAN (NAI, NIP, Recursos, Resultado de
Recursos, Cancelamentos, Exclusões, Pagamentos, Devolução de Pagamento, Apresentação de Condutor);
g)
Suporte a fotos das infrações no AIT (Incluindo impressão na NAI);
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h)
Registro dos ARs (Aviso de Recebimento);
i)
Geração / Controle e Envio (FTP) de arquivos de remessa;
j)
Baixa (FTP) e Processamento dos arquivos de retorno;
k)
Emissão e Processamento de NIPs pagas em outros Bancos (além do BRADESCO que o banco
arrecadador do DETRAN/BA);
l)
Verificação do acervo de multas a partir de base fornecida pelo DETRAN;
m)
Emissão de boleto de cobrança (via arquivo para o DETRAN) de cobrança de veículos de outros
estados;
n)
Emissão de notificação por dispositivo móvel (Tablet, Smartphone ou palm);
o)
AR DIGITAL / REMESSA ECONOMICA (Integração com os Correios);
p)
Lançamento e Manutenção de BOAT, TRAV e RRD (manual);
q)
Visualização de dados estatísticos
5.2.

Controles administrativos, com no mínimo as seguintes funções:

a)
Cadastro de Agentes de Trânsito;
b)
Cadastro de Bancos Arrecadadores;
c)
Cadastro e Controle de Talões;
d)
Cadastro de Equipamentos (tablet, radar fixo e móvel, etc.);
e)
Emissão do Documento de Arrecadação;
f)
Parâmetros do sistema (FTP, Código do Município no RENAINF, Código do Município na FEBRABAN,
prazos, etc.);
g)
Importação / Atualização de tabelas de: Infrações, Marcas e Modelos, Categorias de Veículos e
Cores;
h)
Lançamento de processos e recursos de Transporte.
5.2.1. Módulo de Relatórios e Estatísticas possibilitando no mínimo as seguintes funções:
a)
Estatísticas com Relação de AITs (com filtros por situação, uf de origem dos veículos, período de
digitação, período de autuação, digitador, agente, competência (estadual ou municipal), infrator (condutor,
proprietário, etc.);
b)
Estatísticas com Relação de processos (Def. Prévia, JARI e CETRAN);
c)
Estatística de cancelamentos (por motivo, por agentes e ambos);
d)
Estatística de processamento de remessas (por tipo de registro, por tipo de retorno e por tipo de
erro);
e)
Estatísticas gerais por Infração, Agente, Evolução Mensal, Agravamentos, Recursos e Resultados e
por Tipo de Veículo (incluindo gráficos e médias);
5.2.2. Sistema do Portal de Análise Gerencial – BI: O sistema de análise gerencial deve contar com dados
que possam auxiliar o gestor do órgão a analisar e tomar decisões. O módulo deve gerar as estatísticas de:
a)

gráfico com produção mensal e diária por agente de trânsito;
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b)
gráfico por tipo de infração;
c)
gráfico por natureza da infração;
d)
gráfico de infração por período, por veículo e por categoria de veículo;
e)
gráfico quantitativo por via, faixa, equipamento e velocidade;
f)
mapa de calor georreferenciado de acordo com os locais de incidência das infrações;
g)
gerar estatísticas de volume de tráfego em tempo real, por período e por via;
h)
gerar estatísticas de composição de veículos do tráfego, por tipo e velocidade média;
i)
gerar gráficos com o perfil do condutor envolvido em acidentes, organizado por sexo, idade,
categoria de veículo e local;
j)
gerar o quantitativo parcial e total em todos os gráficos;
5.3.
Sistema de gestão, fiscalização e vistoria, de Transportes por diferentes modais, cedendo licença de
uso por tempo determinado.
5.3.1. A CONTRATADA deverá realizar a transferência de tecnologia para a Secretaria de todo o módulo
descrito nesse tópico, sendo obrigatória a entrega, por parte da CONTRATADA, da documentação completa,
em especial o código-fonte comentado, Banco de dados e sua modelagem, memorial descritivo,
especificações funcionais internas, diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos necessários à absorção
da tecnologia;
5.3.2. A solução deverá possuir minimamente as seguintes características:
I. Cadastro dos Concessionários, Permissionários e Condutores Auxiliares.
II. Cadastro das Linhas, Rotas e Horários, Terminais, Plataformas e Pontos de Parada.
III. Cadastro da Frota de Veículos de Cada Concessão, Permissão e dos Veículos Contratados, Seus
Equipamentos e Itens Vistoriáveis.
IV. Cadastro do Estatuto de Todos os Tipos de Transporte (Coletivo Urbano, Coletivo Rural, Escolar
Urbano, Escolar Rural, Táxi, Transporte Suplementar e Contratados).
V. Cadastro das Infrações e Seus Desdobramentos.
VI. Deverá possuir formulário de vistoria de veículos com no mínimo os seguintes campos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Tipo de Vistoria;
Data da Vistoria;
Checagem de Itens do Veículo;
Identificação de Itens Aprovados;
Listagem de Componentes;
Resultado Final da Vistoria Aplicada;
Identificação de Selo – Aprovação;
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h)
i)
j)
k)
l)
m)

Identificação de Itens Reprovados;
Listagem de Componentes;
Resultado Final da Vistoria Aplicada;
Conclusão de Vistoria Aprovada;
Reagendamento da Vistoria;
Conclusão de Vistoria Reprovada.

5.3.3. Fornecimento de dispositivos em regime de comodato, com as características mínimas listadas
abaixo, para serem usados na fiscalização e vistoria de transportes:
a)
Sistema Operacional Android 8 ou superior;
b)
Processador de 1 GHz;
c)
Memória RAM de 2GB;
d)
Conexão Wi-Fi;
e)
Conexão Bluetooth;
f)
Baterias recarregáveis de pelo menos 3.000 mAh com carregador externo 110/220V; com
autonomia de pelo menos 08:00h (oito horas);
g)
Capa protetora;
h)
Dispositivo próprio integrado de comunicação com a rede pública celular de terceira geração (3G),
sem a utilização de acessórios, tais como cabos ou aparelhos celulares;
i)
Sistema de localização via GPS (Global Position Service);
j)
A CONTRATADA deverá fornecer chip de operadora de sua escolha, por todo o período do contrato,
com plano de dados com no mínimo 3 GB de dados mensal.
k)
Impressora Térmica Portátil e transportável através de uma bolsa ergonômica com alças;
l)
Comunicação por Bluetooth ou similar;
m)
Impressão em 80mm;
n)
Baterias recarregáveis, com autonomia para emissão de 100 Autos de Infração de Trânsito ou
Transporte.
5.3.4. O Sistema Eletrônico para registro e emissão de auto de infração tem como principal objetivo a
automação das rotinas de processamento, eliminando o trabalho de digitação e processos de correção de
inconsistências, provocados pela utilização de talonários e formulários de papel.
5.3.5. Durante o preenchimento dos autos de infração, poderão ser consultados bancos de dados de
cadastro de veículos, linhas em operação e locais de fiscalização. Tais bancos de dados, armazenados em
servidor localizado no ambiente, serão cópias dos bancos de dados do sistema de gestão da contratante,
contendo as informações mínimas necessárias ao funcionamento do sistema, sendo tais informações
atualizadas periodicamente pelo próprio sistema.
5.3.6. Quando da finalização do preenchimento de cada auto de infração, automaticamente, pode ser
transmitido para o servidor localizado no ambiente da contratante.
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5.3.7. Todas as transações realizadas pelos agentes e pelos administradores são registradas, permitindo
auditorias e depurações em caso de falha.
5.3.8. Ao preencher um Auto, o sistema consulta a base de dados do sistema de gestão existente,
disponível no ambiente da contratante, para auxílio no preenchimento e consulta a informações de
veículos, linhas, terminais e vias.
5.3.9. Campos do Auto de Infração para Transporte Público Coletivo:
a)
Número do talão, gerado automaticamente pelo sistema;
b)
Empresa Permissionária, com tabela de pesquisa contendo código e Razão Social;
c)
Data do cometimento da infração, preenchido pelo agente de transporte;
d)
Hora do cometimento da infração, preenchido pelo agente de transporte;
e)
Número de ordem do veículo;
f)
Agente infrator (Empresa / Motorista / Cobrador);
g)
Código da Linha, com tabela de pesquisa contendo Código, Nome e empresa que opera;
h)
Local, com tabela de pesquisa contendo código e descrição;
i)
Sentido, campo texto para uso do agente de transporte indicar o sentido do percurso;
j)
Matrícula do agente de transporte, usar a matrícula usada para logar no sistema;
k)
Código da infração, com tabela de pesquisa contendo código e descrição, seguindo os
enquadramentos existentes no regulamento de transporte público coletivo vigente;
l)
Observação sobre a autuação, campo texto para uso do agente de transporte, com pelo menos 120
caracteres de espaço.
5.3.10. Função para o módulo de fiscalização de transporte público coletivo, embarcado em equipamentos:
a)
Identificação de Fiscal através da informação do registro Funcional e Senha;
b)
O sistema gera numeração automática para cada lavratura;
c)
Consulta de informações de itinerário para uma linha selecionada e sentido;
d)
Consulta de informações de quadro horário para uma linha selecionada, tipo de dia e sentido;
e)
Consulta linhas que partem de um terminal selecionado, possibilitando consultar os dados de
quadro horário e itinerário de uma linha selecionada a partir dessa consulta;
f)
Consulta de linhas que passam em uma via, possibilitando consultar os dados de quadro horário e
itinerário de uma linha selecionada a partir dessa consulta;
g)
Preenchimento de Auto de Infração para Transporte Coletivo;
h)
Solicitar Empresa Proprietária do veículo ou permissionária da linha;
i)
Solicitar número de ordem do veículo;
j)
Validar se o veículo pertence a Empresa selecionada;
k)
Solicitar linha, permitindo ao agente selecionar a partir de uma lista com todas as linhas ativas ou
pesquisa por parte do nome ou linhas da empresa selecionada ou ainda permitir que visualize linhas de uma
outra empresa desejada;
l)
Registrar Data e Hora com base no Servidor de Banco de dados;
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m)
Solicitar que o fiscal escolha, a partir de uma lista de itens, qual o agente infrator;
n)
Solicitar seleção da infração cometida, a partir do código ou parte da descrição, permitindo informar
mais de uma infração por lavratura;
o)
Solicitar observação sobre a infração.
5.3.11. Módulo de gerenciamento de aplicação embarcada para lavratura de auto de infração de transporte
público coletivo - Retaguarda:
a)
Trata os autos de infração, transferidos em tempo real, fazendo a integração com o sistema de
autuação de infração de transporte coletivo;
b)
Atualiza os bancos de dados dos Módulos Portáteis, administrar a numeração dos autos de infração,
atualizar o cadastro dos Agentes de Transporte e permite a elaboração de relatórios estatísticos referente
aos dados coletados.
5.3.12. Funções para o módulo de gerenciamento para os softwares de auto de infração para transporte
público coletivo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Controle da numeração dos Autos de Infração;
Recebimento e tratamento dos dados de Autos de Infração de Transporte Coletivo;
Consulta de dados históricos de Auto de Infração de Transporte Coletivo;
Emissão de 2ª. via do Auto de Infração de Transporte Coletivo;
Emissão de Relatório de Autuações;
Emissão de relatórios gerenciais de controle;
Enviar/atualizar bancos de dados;
Outras eventualmente identificadas quando do levantamento de dados.

5.4.

Sistema WEB de atendimento ao Cidadão e Autodeclaração de Acidentes.

5.4.1. A CONTRATADA deverá realizar a transferência de tecnologia para a Secretaria de todo o módulo
descrito nesse tópico, sendo obrigatória a entrega, por parte da CONTRATADA, da documentação completa,
em especial o código-fonte comentado, Banco de dados e sua modelagem, memorial descritivo,
especificações funcionais internas, diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos necessários à absorção
da tecnologia;
5.4.2. O portal deverá permitir ao cidadão acesso aos seguintes serviços:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Possibilitar a consulta do andamento dos AITs mediante autenticação;
Permitir a abertura de protocolo para apresentação de condutor;
Permitir a abertura de protocolo para defesa prévia;
Permitir a abertura de protocolo de recurso a JARI;
Realizar pesquisa de resultado por recurso administrativo das autuações do município;
Realizar a impressão da segunda via das notificações de autuação e imposição de penalidade;
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g)
Em todos os recursos acima, o portal deverá permitir anexar os documentos escaneados;
h)
Também deverá gerar o número de protocolo para todas as entradas;
i)
Fazer impressão do protocolo;
j)
Disponibilizar os formulários para download;
k)
Disponibilizar a impressão, retificação do boletim de ocorrência de trânsito;
l)
Permitir a verificação de veracidade da ocorrência de acidente de trânsito pelos seguradores de
veículo ou outros interessados;
m)
Permitir a solicitação e o acompanhamento de Cartão IDOSO (transporte);
n)
Permitir a solicitação do Cartão Pessoa com Deficiência-PcD.
5.4.3. Para o módulo administrativo de apoio ao portal, deverá conter as funcionalidades relacionadas
para o gerenciamento das informações recebidas, bem como:
a)
b)
c)
d)

Aceitar ou rejeitar os protocolos abertos pelo cidadão através do portal;
Enviar e-mail automaticamente ao cidadão com o status de andamento do protocolo;
Gerar o movimento de entrada nos recursos automaticamente no AIT após a aprovação;
Permitir o download em pacotes para os documentos anexados.

5.4.4. O sistema de autodeclaração de acidentes deverá fazer parte do portal de atendimento ao cidadão
ter as seguintes características:
a)
Ser responsivo para acesso via smartphone, tablet e notebooks.
b)
Permitir a identificação dos veículos envolvidos no acidente;
c)
Permitir a inserção de imagens do sinistro;
d)
Permitir inserção das imagens dos veículos envolvidos;
e)
Permitir inclusão das condições da via;
f)
Permitir inclusão das condições climáticas no momento do sinistro;
g)
Demonstrar através de imagens, exemplos dos tipos de colisão;
h)
Permitir a identificação do local por gerenciamento, alinhado com o Google e com marcação direta
no mapa;
i)
Gerar número do protocolo sequencial baseado no ano do lançamento;
j)
Permitir validação de dados do veículo junto à base de dados do Detran;
k)
Bloquear declarações com dano ao patrimônio público;
l)
Permitir inserção de fotos do local do acidente;
m)
Permitir a correção de dados pelo declarante, sempre que for solicitado pelo administrativo;
n)
Permitir a verificação de veracidade da declaração pelos seguradores de veículo;
o)
Imprimir a declaração detalhada.
5.4.5. A retaguarda administrativa deverá conter os seguintes recursos:
a)
b)

Aceitar ou rejeitar as declarações lançadas pelo cidadão;
Enviar e-mail automaticamente ao cidadão com o status de andamento;
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c)
Permitir a busca através dos filtros de número do protocolo, data da ocorrência, data da declaração,
nome do declarante, e-mail do declarante, placa do veículo, CPF do declarante, local da ocorrência e
situação da ocorrência;
d)
Ordenar os dados de declaração por data e situação;
e)
Visualizar até 50 registros por página;
f)
Registrar todas as ocorrências de movimentação da declaração com o usuário, data, hora e
descrição;
g)
Permitir relacionar as declarações que estejam vinculadas ao mesmo acidente;
h)
Imprimir a declaração de acidente detalhada;
i)
Expandir ou recolher as informações da tela de análise da declaração;
j)
Possuir um cadastro para os motivos de rejeição.
6.

EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E SERVIÇO DE PRÉ-PROCESSAMENTO

6.1.
A CONTRATADA deverá possuir ou montar um Centro de Avaliação de Imagem, onde serão feitas a
obliteração, a análise e a classificação das imagens em consistentes e inconsistentes, para a auditoria e
posterior elaboração do Auto de Infração de Trânsito - AIT pela CONTRATANTE;
6.2.
Todos os equipamentos de fiscalização de velocidade deverão possuir a funcionalidade de
identificar de forma automática a placa dos veículos, através de recurso de OCR (Optical Caracter
Recognition), também conhecido como LAP (Leitor Automático de Placas). Esta funcionalidade permite a
imediata identificação dos caracteres da placa dos veículos e a consulta imediata online a um banco de
dados de veículos irregulares fornecido pelo órgão;
6.3.
Todos os equipamentos deverão possuir rede de dados e estar acessíveis via rede mundial de
computadores a fim de transmitirem de forma online os dados de captura de placas e poderem ser
monitorados;
6.4.
O sistema deverá possuir uma interface para análise gerencial com o intuito de auxiliar o gestor do
órgão a analisar e tomar decisões. O módulo deve gerar as estatísticas de:
a)
Gráfico com produção mensal e diária por agente de trânsito;
b)
Gráfico por tipo de infração;
c)
Gráfico por natureza da infração;
d)
Gráfico de infração por período, por veículo e por categoria de veículo;
e)
Gráfico quantitativo por via, faixa, equipamento e velocidade;
f)
Mapa de calor georreferenciado de acordo com os locais de incidência das infrações;
g)
Gerar estatísticas de volume de tráfego em tempo real, por período e por via;
h)
Gerar estatísticas de composição de veículos do tráfego, por tipo e velocidade média;
i)
Gerar gráficos com o perfil do condutor envolvido em acidentes, organizado por sexo, idade,
categoria de veículo e local;
j)
Gerar o quantitativo parcial e total em todos os gráficos;
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6.5.

Equipamento de Fiscalização do Tipo A

6.5.1. Equipamentos/sistema fixo controlador: medidor de velocidade destinado a fiscalizar o limite
xi o de velo idade da via ou de seu po to espe ífi o pa a fis ali a a i f aç o de des espeita a
velo idade e ula e tada .
6.5.2. Para efeito deste Termo de Referência, entende-se o o e uipa e to/siste a fixo do TIPO A o
conjunto de todos os equipamentos, software, comunicação com o Centro de Avaliação de Imagem,
infraestrutura (inclusive sinalização), instalações e acessórios necessários para fiscalizar de forma
automática e simultânea uma seção não semaforizada de uma pista com mesmo sentido de circulação de
tráfego, com uma ou mais faixas de rolamento, em um local determinado.
6.5.3. Para efeito deste Termo de Referência, entende-se po lo al de i stalaç o todo lo al e
ue se
instalado ou poderá vir a ser instalado, a critério da Secretaria, um equipamento/sistema fixo do TIPO A.
6.5.4. Em cada um dos locais, a CONTRATADA deverá instalar e/ou adequar toda a sinalização (quando for
o caso) e a infraestrutura necessária para viabilizar as fiscalizações previstas para um local, inclusive os
gabinetes que abrigam os equipamentos eletrônicos, bem como os seus suportes de fixação, de acordo com
os prazos estipulados.
6.6.

Equipamento de Fiscalização do Tipo B

6.6.1. Equipamentos/sistema fixo para fiscalização de aproximações semaforizadas de seções de vias, que
sejam homologados pela Portaria Inmetro n.º 544/14 e que deverão fiscalizar as seguintes infrações:
a)
b)
c)

Desrespeitar o sinal vermelho no semáforo;
Parar sobre a faixa de travessia de pedestres na mudança de sinal luminoso;
Desrespeitar a velocidade regulamentada.

6.6.2. Entende-se como um equipamento/sistema fixo do TIPO B o conjunto de todos os equipamentos,
software, infraestrutura (inclusive sinalização) e comunicação com o Centro de Avaliação de Imagem e
acessórios necessários para fiscalizar de forma automática e simultânea uma interseção semaforizada.
6.6.3. No caso de fiscalização de mais de uma via numa mesma interseção, serão considerados tantos
equipamentos/sistema fixos do TIPO B quantas forem as aproximações fiscalizadas.
6.6.4. O equipamento/sistema do TIPO B deverá efetuar o registro de imagens pela parte traseira do
veículo infrator.
6.6.5. Para a fiscalização de avanço de sinal vermelho no semáforo, o equipamento/sistema fixo deverá
obedecer aos seguintes procedimentos:
a)

Detectar o veículo logo junto à linha de retenção quando o sinal já estiver no vermelho;
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b)
Possibilitar a configuração de um tempo de retardo (conforme definição dada pelo Anexo I da
Portaria DENATRAN no 16/2004 entre 0 (zero) a 5 (cinco) segundos, em passos de um segundo;
c)
Registrar a imagem após o tempo de retardo, estando o veículo na área de conflito;
d)
O equipamento deve permanecer inibido, não registrando imagem enquanto estiver ativo o foco
verde ou o foco amarelo do semáforo veicular de referência.
6.6.6. Para a fiscalização de parada sobre a faixa de travessia de pedestres na mudança de sinal luminoso,
o equipamento/sistema fixo deverá:
a)
Registrar a imagem do veículo parado sobre a faixa de travessia de pedestres, decorrido o tempo de
permanência após a mudança do sinal determinado para o local;
b)
O tempo de permanência (conforme definição dada pelo Anexo I da Portaria DENATRAN 16/2004)
sobre a faixa de pedestres após a mudança do sinal deverá ser programável, em passos de um segundo,
entre 5 (cinco) a 12 (doze) segundos;
c)
O equipamento deve permanecer inibido, não registrando a imagem enquanto estiver ativo o foco
verde ou o foco amarelo do semáforo veicular de referência.
6.6.7. As fiscalizações de avanço de sinal vermelho no semáforo e de parada sobre a faixa de travessia de
pedestres na mudança de sinal luminoso devem obedecer ao disposto na Portaria nº 16, de 21 de setembro
de 2004 do DENATRAN ou à legislação que vier lhe substituir.
7.

TALONÁRIO ELETRÔNICO

7.1.

Especificação mínima dispositivos principais:

a)
Sistema Operacional Android 9 ou superior;
b)
Processador de 1,5 GHz;
c)
Memória RAM de 2GB;
d)
Conexão Wi-Fi;
e)
Conexão Bluetooth;
f)
Tela colorida com mínimo de 6 polegadas;
g)
Baterias recarregáveis com carregador externo 110/220V; com autonomia de pelo menos 08:00h
(oito horas);
h)
Capa protetora;
i)
Dispositivo próprio integrado de comunicação com a rede pública celular de terceira geração (3G),
sem a utilização de acessórios, tais como cabos ou aparelhos celulares;
j)
Sistema de localização via GPS (Global Position Service);
k)
Os dispositivos deverão ser gerenciados por software que garanta a administração, monitoração e
segurança dos dispositivos móveis (MDM) com os custos pela CONTRATADA.
l)
A CONTRATADA deverá fornecer chip de operadora de sua escolha, por todo o período do contrato,
com plano de dados com no mínimo 500MB de dados mensal.
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7.2.

Especificação mínima do software Operacional:

a)
Ser capaz de armazenar banco de dados off-line para que os agentes possam efetuar inserção dos
dados do veículo;
b)
Armazenar as imagens capturadas;
c)
Registrar e emitir Autos de Infração Trânsito - AIT, integrado ao sistema de processamento, com
acesso em tempo integral ao Banco de Dados do sistema de processamento, possibilitando o fornecimento
de informações de divergências entre a placa do veículo e suas características;
d)
Ser dotado de elementos de segurança que garantam a fidelidade e integridade dos dados
registrados e impeçam sua alteração após o término da lavratura do auto de infração;
e)
Deverá fazer a integração completa com o banco de dados do sistema de processamento existente
no município, sendo capaz de realizar a carga das informações e tabelas como COR, TIPO, ESPÉCIE, TABELA
DE INFRAÇÃO, CADASTRO DE AGENTES e fazer a descarga dos AITs emitidos de forma automática;
f)
O talão eletrônico deverá permitir atualização de sua base de dados através de conexão sem fio
com a Central de Controle e Processamento de Dados, bem como permitir a impressão das informações
processadas, diretamente ou por meio de algum periférico portátil (impressora);
g)
As informações apresentadas ao Agente de Fiscalização deverão atender as exigências da Resolução
nº 217/2006 do CONTRAN e das Portarias 99/2017 e 124/2017 do DENATRAN, bem como outras
informações constantes do formulário hoje utilizado (talonário de papel);
h)
Durante o preenchimento deverão ser consultados bancos de dados. Tais bancos de dados conterão
as informações mínimas necessárias ao funcionamento do sistema, sendo tais informações atualizadas
periodicamente pelo DETRAN;
i)
O conceito de segurança deverá ser devidamente considerado no tráfego de informações,
utilizando-se de criptografias de dados e protocolos de comunicação seguros, de tal forma que assegure e
preserve a confidencialidade e evite o acesso não autorizado às informações;
j)
Rapidez ao autuar/notificar o veículo infrator (a maioria dos dados a serem anotados já deverão
estar na memória do aparelho, simplificando as anotações. As observações padrões deverão estar
distinguidas por tipo de infração;
k)
A transferência dos dados deverá ser eletrônica, eliminando a digitação dos dados das autuações no
centro de processamento de dados das infrações de trânsito;
l)
Os dados deverão ser escritos no teclado físico ou virtual do aparelho, eliminando a dificuldade de
leitura da escrita do Agente Fiscal ou Policial de Trânsito;
m)
O aplicativo deve possibilitar a emissão da A.I.T no ato da constatação da infração, de forma
autônoma ou via impressora, em no máximo 1 (um) minuto;
n)
O aplicativo deverá permitir de uma ou mais vias do Auto de Infração;
o)
O aplicativo deverá consultar o cadastro de veículos;
p)
Deverá permitir pesquisa de infração por código, descrição, artigo, parágrafo ou inciso, como
também pela escolha do enquadramento da infração por símbolos gráficos representativos das sinalizações
de trânsito;
q)
Deverá possuir tabela de resumo das infrações de trânsito.
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r)
Deverá permitir a pesquisa por código, por descrição para os campos município, marca do veículo e
local da infração;
s)
Deverá fazer a habilitação automática dos campos: tipo, espécie, cor e categoria de acordo com as
necessidades do cliente;
t)
Deverá alocar automaticamente o número do Auto de Infração;
u)
Deverá executar o carregamento automático da data e hora, identificação do equipamento e do
Agente no início de cada autuação;
v)
Deverá gerar autuação com reaproveitamento de alguns dados da autuação anterior, conforme a
necessidade;
w)
Deverá possuir câmera própria para fotografar veículos irregulares e anexar as imagens na
autuação;
x)
Deverá emitir RRD (Recibo de Recolhimento de Documentos) integrado ou não ao Auto de Infração;
y)
Deverá emitir TRAV (Termo de Remoção e Apreensão de Veículo) integrado ou não ao Auto de
Infração;
z)
Confeccionar BOAT (Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito).
7.3.

Especificação mínima dispositivos periféricos:

a)
Impressora Térmica Portátil e transportável através de uma bolsa ergonômica com alças;
b)
Comunicação por Bluetooth ou similar;
c)
Impressão em 80mm;
d)
Baterias recarregáveis, com autonomia para emissão de 100 Autos de Infração de Trânsito ou
Transporte.
7.4.

Especificação mínima do software:

a)
Software homologado no DENATRAN, conforme Portaria 1279/2010 ou Portaria 99/2017 do
DENATRAN;
b)
A cada novo Auto de Infração de Trânsito gerado o sistema embarcado deve mostrar quantos AITs
ainda estão disponíveis para o equipamento;
c)
Permitir consultar o veículo e ao mostrar as informações deixar que o agente confirme os dados,
inclusive podendo alterar livremente os dados do veículo. Em caso de alteração, os dados do veículo que
constarão no AIT e serão enviados para o sistema de processamento devem ser definidos pelo agente de
trânsito;
d)
Emissão de AIT, de forma a notificar a ocorrência de auto de infração ao condutor de veículo,
através de impressora portátil com comunicação bluetooth;
e)
Permitir a lavratura de um novo auto de infração com base em dados do mesmo veículo da
lavratura anterior, trazendo os dados referente ao local e veículo já preenchido, porém permitindo ao
agente realizar modificação no local;
f)
Apresentar dados de restrição do veículo, caso este possua alguma restrição, com base na consulta
de dados da placa do veículo;
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g)

Permitir o cadastramento de observações para serem aplicadas de acordo com cada infração.

8.
SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO POR VÍDEO MONITORAMENTO CEDENDO LICENÇA DE USO POR
TEMPO DETERMINADO DO SOFTWARE, CÂMERAS EM REGIME DE COMODATO
8.1.
A CONTRATADA deverá realizar a transferência de tecnologia para a Secretaria de todo o módulo
descrito nesse tópico, sendo obrigatória a entrega, por parte da CONTRATADA, da documentação completa,
em especial o código-fonte comentado, Banco de dados e sua modelagem, memorial descritivo,
especificações funcionais internas, diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos necessários à absorção
da tecnologia.
8.2.
Sistema de fiscalização de trânsito por meio de vídeo monitoramento com no mínimo as seguintes
características:
a)
Permitir a captura e o armazenamento de imagem de infração, que deverá ser encaminhada
imediatamente e automaticamente para o sistema de fiscalização para geração do auto de infração de
trânsito;
b)
Realizar busca das características dos veículos através da Placa, com consulta online ao banco de
dados do órgão estadual de trânsito, buscando veículos de todas os estados da federação e informando
possíveis restrições;
c)
Identificar o agente de trânsito usuário e carregar os seus talões eletrônicos;
d)
Possibilitar a busca de infrações por meio do código, texto ou artigo;
e)
Permitir anexar mais de 2 imagens da infração;
f)
Possibilitar ocultar imagem de pessoas e veículos alheios a infração na imagem;
g)
Exibir em tela stream de câmeras disponibilizadas através do protocolo HTTP permitindo a exibição
de múltiplas telas;
h)
Gerar o auto de infração de trânsito a partir de imagens colhidas das câmeras de maneira online via
printscreen;
8.3.

Fornecimento de servidor com no mínimo as seguintes configurações:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Processador Intel Xeon E3-2224;
Memória 2x 8GB de Memória UDIMM 1R x8 2666MTs;
Disco 2x Disco Rígido de 1TB 7,2K SATA 3,5" cabeado;
Suportar até 4 pentes de memória;
Suportar Até 4 discos de 3,5 1D cabeados;
Suportar placa gráfica de vídeo PCI Ex 3.0;
Stand Alone Híbrido, Pentaflex e canais com resolução HD para câmera de até 2MP.

8.4.

Disponibilização de no mínimo 2 estações de trabalho com a seguintes configurações cada:

a)

04 GB de Memória RAM;
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Processador Core I3 ou superior;
HD com 500GB ou superior;
Telas o di e s o de
pole adas;
Contraste 5.000.000:1;
Tempo de resposta 5 ms;
Brilho de 250cd/m²;
Resolução full HD 1920 x 1080;
Pixel Pitch de 0,26 x 0,26 mm;
Suporte de cores 16,7 M;
Nobreak 2000 VA;
6 TOMADAS 2 U;
ENTRADAS E SAIDAS 220 V E;
06 (SEIS) BATERIAS DE 7 Ah;

8.5.

Disponibilização de Videowall com ao menos 4 TVs 50" ou 1 Projetor de imagens em alta resolução.

8.6.
Os mobiliários das estações de trabalho devem ser fornecidos pela contratada, devendo no mínimo
ser composto por:
a)
b)

1 mesa tipo escritório com gavetas;
1 cadeira de Escritório Estofada e com braços para apoio.

9.

CONFIGURAÇÃO – EQUIPAMENTOS/SISTEMA FIXOS TIPO A e B

9.1.
Deverá ser possível configurar, individualmente, cada faixa de rolamento de uma seção de tráfego
fiscalizada, para cumprir, de forma simultânea, todas as infrações indicadas neste Termo de Referência.
9.2.
Para cada faixa de rolamento deverá ser possível configurar quais as infrações que serão
fiscalizadas.
9.3.

Para a fiscalização de velocidade pontual, deverá ser possível configurar os seguintes parâmetros:

a)
b)
c)
d)
e)

Código identificador do equipamento/sistema;
Faixa de rolamento;
Classificação do tipo de veículo;
Valor da velocidade regulamentada;
Valor da tolerância.

9.4.
A configuração dos parâmetros de fiscalização da velocidade pontual somente poderá ser feita no
próprio equipamento, não podendo ser feita remotamente.
9.5.

Para a fiscalização de avanço de sinal vermelho no semáforo, deverá ser possível configurar:
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a)
b)

Código identificador do equipamento/sistema fixo;
Tempo de retardo (de 0 a 5 segundos) conforme a legislação vigente;

9.6.
A configuração dos parâmetros de fiscalização de avanço de sinal vermelho no semáforo somente
poderá ser feita no equipamento/sistema, não podendo ser feita remotamente.
9.7.
Para a fiscalização de parada sobre a faixa de travessia de pedestres na mudança de sinal luminoso
(subitem 3.2.6), deverá ser possível configurar:
a)
b)

Código identificador do equipamento/sistema fixo;
Tempo de permanência (de 5 a 12 segundos) conforme a legislação vigente.

9.8.
A configuração dos parâmetros de fiscalização de parada sobre a faixa de travessia de pedestres
somente poderá ser feita no equipamento/sistema, não podendo ser feita remotamente.
9.9.
O horário de ativação e desativação da fiscalização de cada infração, em cada
equipamento/sistema, deverá poder ser programado em uma tabela horária, de forma que a ativação e a
desativação sejam feitas de forma automática, além de permitir a ativação e desativação por comandos de
operador.
9.10. A ativação e desativação, seja por tabela horária, seja por comando de operador, deverá poder ser
feita para o conjunto de todos os equipamentos/sistema ou para cada equipamento/sistema
individualmente.
9.11. A configuração dos parâmetros só deve ser efetuada por pessoal autorizado, com proteção por
senha individual, devendo, o equipamento no qual é realizada a configuração, estar em local protegido,
fisicamente, contra o acesso de pessoas não autorizada.
10.

CONFIGURAÇÃO – CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO

10.1.

Câmera Speed Dome no mínimo 23x;

10.2.

Resolução HD;

10.3.

Funções Preset, Auto Scan, Tour e Patrulha;

10.4.

Fonte 24 Volts/ 5 amperes.

10.5. Cada Câmera deverá possuir uma Unidade Independente de Processamento com processador ARM
de 1,5 GHz ou superior, memória 4 GB ou superior e GPU integrada.
11.

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
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11.1. A prestação de serviços de fiscalização automática de trânsito deverá abranger a detecção, registro
e análise de imagens, bem como o registro e fornecimento de dados de tráfego.
11.2. Os equipamentos/sistema fixos dos TIPO A e B deverão possibilitar a fiscalização simultânea de
todas as infrações mencionadas.
11.3. Por fiscalização simultânea de infrações entende-se o registro e envio ao processamento das
imagens de cada infração cometida, com o correspondente enquadramento, no caso de cometimento de
mais de uma infração com enquadramentos distintos, por um mesmo veículo, no mesmo local e horário.
11.4. Durante a execução do Contrato, a Secretaria poderá realizar avaliações de campo nos
equipamentos/sistemas, quando julgar necessário, a fim de verificar o cumprimento dos índices de
desempenho mínimos exigidos.
11.5. A CONTRATADA deverá proceder à análise preliminar das imagens geradas pelos
equipamentos/sistema, possibilitando que a Secretaria emita os respectivos Autos de Infração de Trânsito –
AITs.
11.6. A CONTRATADA deverá instalar, operar e manter todos os elementos do sistema, prevendo-se o
funcionamento de todos os equipamentos/sistema em regime de 24 horas por dia e 7 dias por semana.
11.7. A CONTRATADA deverá manter escritório de suporte e atendimento na sede do município,
conservando a disposição no local funcionário da empresa em horário comercial.
11.8. Todos os equipamentos/sistema deverão ser mantidos em condições de pleno funcionamento,
devendo ser sanados pela CONTRATADA todos os problemas decorrentes de falhas, furtos, vandalismo,
abalroamentos e manutenção, em prazo que não prejudique em excesso a segurança viária ou a gestão
pública.
11.9. A instalação de qualquer equipamento/sistema, que possa vir a interferir no fluxo de veículos ou de
pedestres, deverá ser comunicada à PREFEITURA com um prazo de dois dias úteis de antecedência para o
devido acompanhamento e somente poderá ser realizada em conformidade com as condições impostas
pelo departamento de trânsito.
11.10. A CONTRATADA deverá realizar treinamentos, sempre que necessários, a ser aprovada pela
CONTRATANTE, contendo aulas teóricas e práticas.
11.11. A empresa deverá fornecer a portaria de homologação do talonário eletrônico junto ao DENATRAN.
11.12. Sinalização vertical:
a)
Para os locais de instalação dos equipamentos Tipo A e B, a CONTRATADA deverá fornecer,
instalar/atualizar e manter a sinalização vertical, conforme legislação vigente.
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b)
As placas de regulamentação devem obedecer ao disposto no Código de Trânsito Brasileiro (fundo:
grau técnico; caracteres: grau técnico).
11.13. Projetos e Estrutura dos equipamentos Tipo A e B.
a)
Antecedendo a instalação dos equipamentos/sistema e/ou da infraestrutura dos locais de
instalação, e/ou da infraestrutura dos locais de operação dos equipamentos radares estáticos, a
CONTRATADA deverá apresentar, para cada local, projeto executivo com a locação e posicionamento da
sinalização e de todos os equipamentos e acessórios na via, observados os padrões técnicos fornecidos pela
Secretaria e pela legislação em vigor;
b)
Estudo Técnico, conforme Anexo I da Resolução CONTRAN nº 798/2020, quando aplicável.
11.14. Após o término do Contrato, todas as instalações de campo, tais como: colunas, gabinetes de
registradores de imagem, equipamentos eletrônicos (câmeras, computadores etc.), painéis indicadores de
velocidade etc. instalados em campo não farão parte integrante do patrimônio da Secretaria, devendo ser
retirados pela CONTRATADA no prazo de 30 dias consecutivos, contados a partir do último dia do prazo
contratual, devendo permanecer apenas a sinalização.
11.15. A CONTRATADA deverá suspender os serviços de determinadas fiscalizações nas datas ou períodos
quando, com antecedência de 72 horas, houver solicitação emanada pela Secretaria.
12.

PRAZOS

12.1. O prazo total do Contrato é de 12 meses, contados a partir da data de assinatura do Contrato,
podendo ser prorrogado, a interesse da Administração, por iguais e sucessivos períodos com vistas à
obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses, com base
no art. 57, II da Lei nº 8.666/93.
12.2. Uma eventual interrupção nos serviços comprometerá a continuidade das atividades da Secretaria
de Transporte e Trânsito, as quais consistem em fiscalização do trânsito municipal, por meio de
equipamentos de controle de segurança viária, tais como radares de velocidade de avanço de semáforo
vermelho e também por meio dos seus agentes de trânsito, com as devidas autuações e emissões de
notificações das eventuais infrações de trânsito cometidas pelos condutores, com a consequente impressão
das notificações e envio destas para os condutores infratores; vale ressaltar que os agentes de trânsito
precisam ainda registrar ocorrências relacionadas a acidentes de trânsito, com ou sem vítimas, devendo
mantê-las arquivadas.
12.3. Além disso, a Secretaria deve fazer a recepção das eventuais defesas prévias e/ou recursos à JARI
(Junta Administrativa de Recursos às Infrações) apresentadas pelos condutores infratores, realizar os
respectivos julgamentos e proceder com os lançamentos dos resultados junto ao sistema do DETRAN, para
que seja atualizada a situação do auto de infração imputado aos condutores referidos.
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12.4. Assim como ocorre com a fiscalização de trânsito, ocorre também a fiscalização dos modais de
transportes, que neste município consistem em: táxi; mototáxi; moto frete; transporte coletivo; transporte
escolar e; carro de som. Com isso há a necessidade de fiscalização do cumprimento das exigências legais
com as vistorias anuais para que os outorgados sigam com a liberação de operar seus respectivos serviços;
bem como há a necessidade da fiscalização diária do cumprimento das demais exigências legais e normas de
seguranças expressas no Código de Trânsito Brasileiro.
12.5. Com isso, há a necessidade de a contratação se estender por mais de um exercício financeiro e
continuamente dado a importância do seu objeto junto aos serviços tidos por essenciais na Secretaria de
Transporte e Trânsito.
12.6. O prazo inicial de 30 dias consecutivos após a assinatura do Contrato destina-se à tomada de
providências preliminares por parte da CONTRATADA.
12.7. No prazo de 10 dias consecutivos contados da data de assinatura do Contrato, a Secretaria
designará os espaços necessários para a instalação dos equipamentos.
12.8.

A Secretaria determinará a sequência de instalação dos equipamentos/sistema em campo.

12.9. No prazo de até 60 dias consecutivos, contados a partir da assinatura do Contrato, os sistemas e
equipamentos da CONTRATADA deverão atender integralmente a todas as especificações deste
instrumento.
12.10. A CONTRATADA deverá entregar à Secretaria os respectivos Certificados de Comprovação de
Aferição Individual e os Certificados de Avaliação de Conformidade, quando tal exigência se aplicar,
conforme exigência da legislação vigente, em até três dias úteis antes do início efetivo da operação dos
equipamentos/sistema.
12.11. Os referidos Certificados deverão ser renovados, no máximo, a cada 12 meses e entregues à
PREFEITURA que, por motivo relevante (ajuste de detector, substituição de equipamento de medição de
velocidade, etc.) ou por recomendação do órgão regulador, poderá, também, exigir a citada renovação em
prazo diferente ao definido neste subitem.
12.12. O prazo máximo para o retorno à operação deve ser de 30 dias consecutivos da autorização de
obras pela Secretaria quando houver:
a)
Reparo nos detectores e/ou nova aferição do INMETRO;
b)
Comprometimento do equipamento/sistema por abalroamento, furto, vandalismo e/ou
manutenção.
12.13. O prazo para a CONTRATADA pronunciar-se quanto a alguma comunicação formal da Secretaria será
de até 10 dias consecutivos após o recebimento da mesma.
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12.14. Os arquivos digitalizados contendo imagens e informações relativas à infração deverão ser
disponibilizados para a auditoria da Secretaria em até 8 dias consecutivos, contados a partir da data do
registro do veículo pelo equipamento/sistema.
12.15. Qualquer atraso em relação aos prazos estipulados neste instrumento devido a motivos
supervenientes deverá ser devidamente justificado por escrito para a aprovação da Secretaria, em até dois
dias úteis após o vencimento do prazo.
12.16. Os serviços de implantação de equipamentos somente poderão ser executados mediante prévia
autorização da Secretaria, por meio de expedição de Ordem de Serviço contendo os locais e quantitativos
de serviços a serem executados.
13.
MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTOS/SISTEMA FIXOS TIPO A e B e CAMERAS DE VIDEO
MONITORAMENTO
13.1. O Centro de Processamento de Imagem deverá ser informado automaticamente e imediatamente
quando ocorrer falha em qualquer equipamento/sistema ou em qualquer outro elemento do sistema.
13.2. Deverão existir alarmes no Centro de Processamento de Imagem que avisem seus operadores a
respeito da ocorrência de falha em qualquer equipamento/sistema ou em qualquer outro elemento do
sistema.
13.3. A CONTRATADA deverá manter em registros adequados o histórico do funcionamento de cada
ponto de fiscalização, assinalando os eventos a eles relacionados.
13.4. A CONTRATADA deve informar à Secretaria, sempre que solicitado, as condições de operação do
equipamento no momento do registro de uma determinada infração.
13.5. No caso de substituição de equipamento que dependa do Certificado de Comprovação de Aferição
Individual emitido pelo INMETRO, o mesmo só poderá entrar em operação após a entrega à Secretaria do
referido Certificado.
13.6. O equipamento/sistema que sofrer manutenção com comprometimento do dispositivo de detecção
e medição de velocidade deverá ser submetido à nova aferição pelo INMETRO ou sua credenciada, não
podendo entrar em operação antes da entrega à Secretaria, do novo Certificado.
14.

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS – Segurança e Disponibilidade

14.1. Armazenamento da Solução. Todo o sistema a ser fornecido deverá funcionar ininterruptamente,
em ambiente de cloud atendendo a especificação abaixo:
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a)
Servidor Virtual, combinação de CPU, Memória RAM e Disco, quando em funcionamento, cuja
finalidade é armazenar e processar dados da CONTRATANTE. É configurado, criado e operado pela
CONTRATANTE utilizando a capacidade de Recursos Globais existentes na modalidade por ela escolhida.
Endereços IP: Endereço numérico que identifica um determinado acesso, numa rede pública ou privado;
b)
Portal Técnico: Área reservada a CONTRATANTE em endereço web, onde são disponibilizadas
funcionalidades de administração, consulta e configuração dos Recursos Globais da CONTRATANTE;
c)
Portal da Fronte: Área reservada a CONTRATANTE em endereço web, onde são disponibilizadas
funcionalidades de gestão e consulta de das modalidades contratadas, perfis e criação de usuários,
relatórios e aquisição de novos itens adicionais incrementais aos Recursos Globais escolhidos inicialmente
pela CONTRATANTE;
d)
Portal de Segurança: Área reservada a CONTRATANTE em endereço web permitindo bloquear e
negar tentativas de intrusão de um ataque malicioso. No âmbito do produto, é disponibilizada um firewall
virtual totalmente parametrizável, de forma a disponibilizar um primeiro nível de proteção, essencial em
soluções de TI interligadas com outras diversas redes.
14.2.

Características Técnicas e de Segurança

O ambiente ofertado pela CONTRATADA deverá atender aos padrões internacionais de Internet Datacenter.
As instalações físicas e recursos de infraestrutura que suportarão o ambiente crítico de serviço atenderão,
no mínimo, às características aqui definidas de estrutura física, instalações físicas, energia elétrica,
climatização, proteção contra incêndio, segurança física e estrutura de telecomunicações.
14.3.

Segurança Física e Lógica

a)
Equipe de segurança 24 x 7 x 365 com câmeras de vídeo em circuito fechado de TV que possibilite o
rastreamento de pessoas dentro do DATACENTER com possibilidade de consulta pela Contratante;
b)
Arquivo das imagens gravadas com retenção de pelo menos 30 dias;
c)
Disponibilização de imagens, sempre que solicitado pela Contratante, em no máximo 24 horas;
d)
Infraestrutura e política de controle de acesso com registro e histórico de acessos aos diversos
ambientes do DATACENTER com possibilidade de consulta pela Contratante em no máximo 24 horas,
quando solicitado.
e)
Estrutura física dedicada aos serviços de Hosting de aplicações e equipamentos, de modo a garantir
um ambiente seguro e controlado, atendendo ainda, aos requisitos de segurança física e lógica;
f)
Piso elevado com no mínimo 03 (três) camadas de cabeamento, com vias independentes de cabos
de energia, lógicos e óticos;
g)
Sistema de proteção contra descargas eletromagnéticas, descargas atmosféricas e aterramento;
h)
Suportar 1172 Kg de carga distribuída por m2 ou e 450Kg de carga concentrada em 1 m2 com a
altura mínima de 80 cm.
i)
Sistemas de detecção de tentativas de arrombamento e sensores de abertura de portas ou câmeras
de vigilância para o acesso aos equipamentos de infraestrutura de rede de energia elétrica para os
ambientes de geradores, no-breaks e entrada de energia no DATACENTER;
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j)

Possuir integração com sistema de alarme e ser monitorado em tempo integral.

14.4.

Segurança Contra Incêndio

a)
Proteção contra incêndio através de dispositivos tradicionais de prevenção e combate com brigada
de incêndio, extintores manuais e detectores de fumaça;
b)
Sistema automático de extinção de incêndios baseado em agentes gasosos não poluentes com ação
baseada na quebra das moléculas de oxigênio do tipo FM200 e/ou FE227, ou equivalente, não nocivos aos
equipamentos e seres humanos e que atenda a padrões internacionais;
c)
Sistema de detecção de incêndio por sensores termo velocimétricos para a sala dos servidores do
DATACENTER.
14.5.

Climatização

a)
Deverá estar equipado com sistema de climatização de alta disponibilidade (Ar - condicionado de
precisão com redundância (n+1) e renovação de ar de modo a garantir o correto condicionamento térmico
para os equipamentos) e o sistema deve possuir filtros de poeira e abafador de ruído;
b)
Garantia de controle umidade adequada e constante de 50% (+/- 10%);
c)
Ga a tia de o t ole te pe atu a ade uada o
set poi t e
ºC +/- 3ºC) e distribuição
adequada na sala.
14.6.

Outras Características:

a)
Instalações físicas com sistema de piso falso com, no mínimo, 3 (três) camadas de cabeamento com
vias i depe de tes de a os de e e ia, l i os e ti os e siste a de a k de 9’’;
b)
A contratada, obrigatoriamente, deverá possuir um segundo datacenter, que poderá ser utilizado,
no futuro, como site de disaster recovery pela contratante;
c)
Os 2 (dois) Datacenters da contratada deverão estar interligados por redes redundantes com
velocidade mínima de 1 Gbps;
d)
A contratada deve possuir Backbone interno com capacidade de roteamento IP de até 720 Gb de
Throughput;
e)
Uso de meios e processamento de dados através de acesso remoto a conteúdo, disponibilizando um
ou mais Recursos Globais para criação de servidores virtuais. Os equipamentos são abrigados pela
contratada;
f)
Disponibilização de um (1) IP Público com a disponibilização de portal de segurança configuração
das regras de acesso os servidores virtuais criados;
g)
Interligação do Datacenter Virtual com o serviço de conectividade Internet e/ou conectividade
VPN.IP – MPLS, será obrigatoriamente efetuada através de serviços prestados por empresas do grupo da
contratada;
14.7.

Serviços de Cloud Computing
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a)
Fornecimento de até 32 servidores virtuais com processadores virtuais (vCPU). Necessário recorrer a
servidores físicos de 12 cores: 2 x 2.66GHz.
b)
Fornecimento de até 1.2 TB de espaço em disco para um servidor virtual com discos SAS de 15K
RPM de forma a permitir workloads intensivos, nomeadamente 50 IOPS.
c)
Utilização do conceito de elasticidade, provendo recursos adicionais (memória, processamento e
espaço em disco) via interface web com provisionamento disponível em minutos. Baixa dos recursos
adicionais (memória, processamento e espaço em disco) via interface web com provisionamento disponível
em minutos. Contratação de recursos adicionais (processamento adicional, memória adicional, espaço em
disco adicional) via portal, com usuário e senha disponibilizados para a contratante.
d)
Inicialmente será disponibilizado o mínimo contratado conforme características abaixo:
d.1) Dois (02) servidores virtuais, com 8 vCPU;
d.2) 16 (dezesseis) Gb de memória RAM para cada servidor virtual;
d.3) Um (01) TB de armazenamento por servidor.
e)
Forma de incremento dos serviços:
e.1) Processamento (1vCPU)
e.2) Memória (1GB RAM)
e.3) Composto de Memória RAM e Processamento (1vCPU/2GB RAM)
e.4) Armazenamento (10GB)
e.5) Templates de sistemas operacionais.
f)
Da Conectividade e Backup:
Fornecimento de 2 (duas) conexões privadas (ou públicas – conforme o caso) de até 100 Mbps, com tráfego
ilimitado. Iniciando o Serviço com 1 (uma) conexão de 15 Mb pública (internet) e 1 (uma) conexão privada
de 5Mb entre o datacenter e o órgão, podendo ser incrementada em módulos de 1MB até seu limite002E;
Fornecimento de VLANs no ambiente da solução;
Fornecimento de cópia de segurança com capacidade de clonagem das máquinas virtuais;
Fornecimento de serviço de backup e restauração integral da solução;
Permissão de acesso remoto via SSH ou remote desktop connection;
g)
Dos requisitos do portal técnico e do portal da loja:
g.1) Fornecimento de sistema de administração do portal técnico;
g.2) Execute as funções de definição de zonas de perímetro;
g.3) Criação de servidores através de templates – sistema operativo pré-definido + recursos mínimos;
g.4) Criação/eliminação de LANs virtuais;
g.5) Agrupação lógica de servidores;
g.6) Criação/eliminação de grupos;
14.8. Cópias de Segurança: Solicitamos um restore de servidores virtuais no mês, com base no backup à
imagem dos servidores existentes na plataforma, com periocidade diária e política de retenção semanal.
14.9. Nível de Disponibilidade (SLA): Todos os componentes que compõem os projetos de Cloud
Computing, bem como os elementos da infraestrutura, devem possuir nível de disponibilidade mínimo
padrão, associado à disponibilidade mensal, garantida em contrato. Desta forma, a cada final de mês será
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feito um levantamento em horas de indisponibilidade da hospedagem. O tempo que exceder será
descontado o pagamento do mês seguinte.
15.

LOCALIZAÇÃO PREVISTA DOS EQUIPAMENTOS

15.1.

Equipamentos Tipo A.

PONTO

ENDEREÇO

1
2
3
4
5
6
7
8

Av. Roberto Santos
Av. Manoel Chaves – Ponto 01
Av. Manoel Chaves – Ponto 02
Av. José Soares Pinheiro
Av. Amélia Amado – Ponto 01
Av. Amélia Amado – Ponto 02
Av. Fernando Cordier
Tv. Vila Zara

15.2.

Equipamentos Tipo B.

PONTO

ENDEREÇO

1
2
3

Av. Aziz Maron
Cruzamento Av. Princesa Isabel x Tv. Santa Luiza
Av. Amélia Amado

15.3.

Nº DE
FAIXAS
2
4
4
4
4
3
2
1

Nº DE
FAIXAS
4
4
4

Equipamentos Tipo Câmeras Vídeo Monitoramento.

PONTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ENDEREÇO
Av. Aziz Maron
Av. Cinquentenário – Ponto 01
Av. Cinquentenário – Ponto 02
Av. Princesa Isabel
Av. Amélia Amado – Ponto 01
Av. Juracy Magalhães
Av. José Soares Pinheiro
Av. Manoel Chaves
Av. Amélia Amado – Ponto 02
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10
11
12

Rodoviária
Bairro Califórnia
Rua Ruffo Galvão

15.4.

Estrutura Metálica para locais de Revezamento.

PONTO
1
2
3
4
5
6
7

ENDEREÇO
Av. Ilhéus
Av. Bionor Rebouças
Av. Roberto Santos
Av. Pedro Jorge
Av. Princesa Isabel
Av. Juracy Magalhães
Av. José Soares Pinheiro

16.

HABILITAÇÃO

16.1.

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

16.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
a)
No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis;
b)
Para as sociedades empresárias ou empresas individuais de responsabilidade limitada - EIRELI: ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
c)
Em se tratando de sociedades comerciais, contrato social ou estatuto em vigor, devidamente
registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
d)
Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde
tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
e)
Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades simples,
acompanhada de prova de diretoria em exercício.
f)
Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no
País;
g)
Os atos constitutivos das empresas licitantes deverão estar acompanhados dos demais documentos
aditivos e modificativos do seu texto ou, preferencialmente, da respectiva consolidação.
16.2.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a)

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
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b)
Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº
1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional;
c)
Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
d)
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
e)
Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicílio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
f)
Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;
g)
Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatório, deverá
comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela correspondente Fazenda do
domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;
h)
Caso o proponente licitante melhor classificada seja microempresa, empresa de pequeno porte
deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
16.3.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Capacidade técnico-operacional: apresentação de atestado(s) de capacidade técnica-operacional em
nome da licitante, que comprove(m) que a licitante tenha executado para órgão ou entidade da
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para
empresas privadas.
a.1) As parcelas de maior relevância são as seguintes:
a.2) instalação, operação e manutenção de equipamentos eletrônicos de fiscalização de tráfego urbano;
serviços especializados na disponibilização de Sistema de gestão e serviço de pré-processamento das
infrações de trânsito e fiscalização por vídeo monitoramento;
b) Possuir em seu quadro técnico eletricista;
b.1) ) Apresentar Certificado de Formação do profissional eletricista;
b.2) A comprovação de que o profissional pertence ao quadro permanente da empresa licitante dar-se-á
através:
b.3) No caso de vínculo empregatício: cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS),
expedida pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstre o n.º de registro, ou, contrato de
prestação de serviços (cópia autenticada);
c) Atestado de visita emitido pelo órgão licitante, em nome da licitante, de que ela, por intermédio de
preposto da empresa, visitou os locais onde serão executadas as obras/serviços, tomando conhecimento de
todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos;
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d) A visita técnica só será realizada mediante agendamento no setor de Licitações ou de Engenharia da
Prefeitura.
e) A visita técnica poderá ser substituída por declaração do responsável técnico de que possui pleno
conhecimento do objeto a ser licitado, conforme anexo II do edital de licitação.
16.4.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

16.4.1. Documentação relativa à qualificação econômico-financeira, cujo objeto social deverá ser
compatível com o objeto licitado, consistir-se-á em:
16.4.2. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
16.4.2.1.
No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá
apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma
do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda,
comprovar todos os demais requisitos de habilitação.
16.4.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;
16.4.3.1.
No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
16.4.3.2.

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

16.4.3.3.
Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última
auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração,
sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.
16.4.4. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das
seguintes fórmulas:
LG =

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

SG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =

Ativo Circulante
Passivo Circulante
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16.4.5. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de
10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.
16.5. Os índices estabelecidos atendem ao disposto no art. 31, § 5o, da Lei 8.666/93, uma vez que
permitem a comprovação de uma avaliação mais precisa da situação financeira da empresa de forma
objetiva, os mesmos foram estabelecidos observando percentuais usualmente adotados no mercado para a
avaliação da situação financeira das empresas e não frustram ou restringem o caráter competitivo do
certame, pois foram estabelecidos em patamares mínimos aceitáveis, com intuito de garantir a
continuidade da execução dos serviços, objeto desta licitação.
17.

DAS OBRIGAÇÕES

17.1.

Obrigações da Contratante:

17.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
17.1.2. Rejeitar os produtos/serviços que não satisfazerem aos padrões exigidos nas especificações do
Termo de Referência;
17.1.3. Notificar a CONTRATADA, por escrito, de quaisquer irregularidades que venham a ocorrer, em
função da prestação dos serviços;
17.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de
comissão/servidor especialmente designado;
17.1.5. Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis;
17.1.6. Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo
e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
17.1.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
17.2.

Obrigações do Contratado:

17.2.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições iniciais, acréscimos ou supressões
nos serviços, até o limite previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº. 8.666/93 sobre o valor inicial atualizado do
contrato.
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17.2.2. Quaisquer serviços não previstos ou acréscimos de serviços pertinentes ao objeto deste contrato,
somente poderão ser executados após respectivo procedimento administrativo, aprovando termo aditivo
ao contrato, nas situações admitidas pela Lei n.º 8.666/93, com suas alterações e mediante emissão de
Ordem de Serviço específica, elaborada após a formalização do instrumento aditivo;
17.2.3. Os serviços serão iniciados pela CONTRATADA somente após o recebimento da respectiva Ordem de
Serviço, a qual deverá ser retirada no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da comunicação da
CONTRATANTE.
17.2.4. Responsabilizar-se pela execução do contrato, em estrita observância às especificações deste Termo
de Referência, do Edital e da proposta;
17.2.5. A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos devidamente aprovados e homologados pelos
órgãos competentes, prestar o suporte técnico à CONTRATADA, no tocante aos recursos materiais
tecnológicos e sistemas disponibilizados, prevendo atualizações e um contínuo desenvolvimento para o
atendimento das necessidades específicas do órgão.
17.2.6. Todos os empregados da CONTRATADA deverão quando em serviço, estar fardado e portar cartão
de identificação da contratada com fotografia.
17.2.7. O prazo máximo para instalação, ativação e operação dos equipamentos será de 45 (quarenta e
cinco) dias consecutivos, a contar da data de emissão da Ordem de Ligação/Serviço expedida pela
contratada.
17.2.8. O prazo máximo para substituição em caso de defeitos ou problemas técnicos, ativação e operação
dos equipamentos será de 10 (dez) dias consecutivos, a contar da data de emissão da Ordem de
Ligação/Serviço expedida pelo Órgão Municipal de Trânsito.
17.2.9. Quando solicitado o revezamento dos equipamentos, o prazo para a ativação e operação dos
mesmos será de 20 (vinte) dias consecutivos, a contar da data de emissão da Ordem de Ligação/Serviço
expedida pelo Órgão Municipal de Trânsito.
17.2.10. Assumir integral responsabilidade pelo fornecimento, instalação, manutenção preditiva,
preventiva e corretiva, durante todo o período contratual, dos equipamentos que integram o sistema;
17.2.11. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, serviço em desacordo com normas técnicas e
legais;
17.2.12. Manter a atualização tecnológica dos equipamentos instalados e ou utilizados nas operações
objeto da licitação, de forma a sempre cumprir o objeto da licitação, bem como, e principalmente, atender
todas as exigências dos órgãos reguladores do sistema de trânsito brasileiro, tais como o DENATRAN,
CONTRAN, assim como em relação aos procedimentos técnicos do DETRAN;
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17.2.13. Responder técnica, civil e criminalmente por quaisquer decorrências da prestação dos serviços
contratados, incluídos os prejuízos ou danos causados ao Município ou terceiros, ficando desde já elidido o
ônus de solidariedade do Município e Órgão Municipal de Trânsito.
17.2.14. Entregar os equipamentos aferidos pelo INMETRO, mantendo inclusive sempre atualizados na
periodicidade estabelecida pela legislação pertinente, às suas expensas;
17.2.15. Executar os serviços e/ou obras contratados em conformidade com o estabelecido no edital e seus
anexos.
17.2.16. Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas necessárias à consecução do objeto
contratado.
17.2.17. Arcar com encargos previdenciários, fiscais, comerciais, trabalhistas, tributários, tarifários, fretes,
seguros, descarga, carga, transporte, material, mão de obra, maquinários, equipamentos, ferramentas,
insumos necessários, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre a
obra resultante deste contrato, bem como os riscos atinentes à atividade e, também arcar com todas as
despesas referentes à segurança do trabalho na obra e vias públicas, bem como a responsabilidade civil
contra terceiros, ficando desde já elidido o ônus de solidariedade do Município e Órgão Municipal de
Trânsito.
17.2.18.
Atender ao disposto na legislação trabalhista e previdenciária, no que tange à área de
segurança e medicina do trabalho, em especial ao previsto nas Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego.
17.2.19.

Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas.

17.2.20.
A Fiscalização será exercida pela CONTRATANTE através de funcionário(s) designado(s) para
esse fim, que reclamará ao (s) encarregado(s) contra as falhas ou irregularidades dos serviços executados,
verificando se os mesmos estão de acordo com as Ordens de Serviços expedidas, as especificações e as
normas técnicas pertinentes, as quais, se não forem sanadas, serão objetos de comunicado oficial, expedido
pela CONTRATANTE à CONTRATADA.
17.2.21.
A CONTRATANTE se reserva o direito amplo de fiscalizar os serviços e interferir no seu
andamento ou paralisação, guardadas as formalidades legais, sem que essa fiscalização elida, no todo ou
em parte, a total responsabilidade técnica, civil e criminal da CONTRATADA quando ao objeto contratado.
17.2.22.
Os Responsáveis designados pela CONTRATADA obrigam-se a conservar-se a testa dos
serviços ou designar um preposto mediante aprovação prévia da CONTRATADA, bem como dispensar
dentro de 24 horas o Encarregado ou operário cuja permanência nos serviços for julgada inconveniente pela
CONTRATANTE.
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17.2.23.
Manter os locais de execução dos serviços sinalizados, conforme CTB (Código de Trânsito
Brasileiro), seus anexos e resoluções, em especial a Resolução n.º 561/80 do CONTRAN ou outra que vier a
substituir, visando à segurança de veículos e pedestres em trânsito, bem como, a limpeza dos locais onde
estiver efetuando os serviços, com a devida remoção de entulhos e materiais remanescentes.
17.2.24.
Fornecer a mão de obra, materiais, ferramentas, equipamentos, maquinários necessários à
perfeita execução do que trata a presente contratação.
17.2.25.
Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, durante toda a
execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas.
17.2.26.
Responder pela qualidade, quantidade, perfeição, segurança e demais características da
obra e/ou serviços, bem como a observação às normas técnicas.
17.2.27.

Assumir perante o CONTRATANTE a responsabilidade por todos os serviços realizados.

17.2.28.
Dispor de máquinas, equipamentos e equipe técnica especializada para o cumprimento do
objeto deste contrato incluindo equipamento reserva para caso de pane ou falha técnica.
17.2.29.
A CONTRATADA responderá pela solidez, segurança e perfeição dos serviços e/ou obras
executadas nos termos do Código Civil Brasileiro, sendo ainda responsável por quaisquer danos pessoais ou
materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos durante a execução dos serviços ou deles decorrentes.
17.2.30.
Obriga-se a CONTRATADA a fornecer toda a mão-de-obra, material de construção, todos os
equipamentos, ferramentas, máquinas, e veículos para os serviços de sua competência, correndo por sua
inteira conta e risco, as despesas com o equipamento, e, também com alimentação, alojamento de toda
equipe de trabalho, transporte e encargos sociais decorrentes de contrato de trabalho de seus empregados,
indenizações trabalhistas, inclusive as apuradas pela Justiça do Trabalho, bem como do que vier a firmar
com terceiros, nos termos da legislação trabalhista, civil, previdenciária ou penal em vigor, bem como
indenizações por danos causados à CONTRATANTE e ou a terceiros.
17.2.31.
Processar as imagens geradas e repassar à CONTRATANTE, acompanhados dos respectivos
relatórios de fluxos e banco de dados conforme estabelecido no edital seus anexos.
17.2.32.
Prestar os serviços, objeto do presente contrato, de acordo com o edital e sua proposta de
execução, comprometendo-se a executar os serviços de acordo com as normas e especificações vigentes.
17.2.33.
Responsabilizar-se perante o CONTRATANTE, sob todos os aspectos, circunstâncias e
eventualidades, respondendo pelos efeitos do presente contrato, como também pela exatidão e
autenticidade dos certificados e relatórios que apresentar.
17.2.34.
Não divulgar, ou, de qualquer forma, dar a conhecer para terceiros os resultados, quer
parciais, quer integrais, dos trabalhos realizados.
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17.2.35.
Responsabilizar-se pelas despesas com transporte, fretes, bem como, qualquer outra
relacionada à entrega dos materiais, ficando desde já elidido o ônus de solidariedade do Município e Órgão
Municipal de Trânsito.
17.2.36.

Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

17.2.37.
Não será admitida a cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, sob
pena de imediata extinção.
18.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

18.1. Após a prestação do serviço, o pagamento pela prestação dos serviços objeto do contrato será
efetuado mensalmente, após a apresentação da Fatura/Nota Fiscal mensal para a CONTRATANTE, desde
que devidamente aprovadas e atestadas, deduzidas glosas e/ou notas de débitos.
18.2. Para a liberação do pagamento, o servidor responsável, encaminhará a Nota Fiscal, acompanhada
das certidões de regularidade da empresa, à Prefeitura Municipal de Itabuna (BA), que, então, providenciará
a liquidação da obrigação.
18.2.1. Caso alguma das certidões Municipal, Estadual, Federal, FGTS e Trabalhista, tenha seu prazo de
validade expirado entre o recebimento definitivo e a data do pagamento, poderá a Prefeitura Municipal de
Itabuna (BA), a seu exclusivo critério, diligenciar para obtenção do referido documento ou solicitar que a
CONTRATADA o apresente.
18.2.2. Na ocorrência da hipótese mencionada no item anterior, o pagamento somente será liberado após a
obtenção/apresentação da certidão correspondente.
18.3. Para fins de pagamento pela CONTRATANTE, independentemente se os serviços foram prestados
direta ou indiretamente pela CONTRATADA, a prestação efetiva e integral dos serviços descritos neste
contrato é de responsabilidade da CONTRATADA.
18.4. Ocorrendo a comprovação da prestação de serviços de forma parcial, em desacordo com este
Termo de Referência, irregular, na falta de prestação de quaisquer serviços ou em casos de paralisação,
independente de se tratar de serviços prestados direta ou indiretamente pela CONTRATADA, o pagamento
será suspenso.
18.5. A Nota Fiscal e/ou Fatura deverá obrigatoriamente identificar o mês da prestação do serviço, o valor
unitário e o valor total do pagamento pretendido, sendo que o CNPJ/MF constante da Nota Fiscal deverá ser
o mesmo indicado na proposta (podendo ser da matriz), sob pena de não ser efetuado o pagamento.
18.5.1. No caso de ser constatada irregularidade na documentação apresentada, a CONTRATANTE
devolverá a Fatura à CONTRATADA, para as devidas correções.
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18.5.2. Ocorrendo a devolução da Fatura, considerar-se-á como não apresentada para efeitos de
pagamento e atendimento às condições contratuais.
18.6. Ocorrendo a suspensão do pagamento, a CONTRATADA será notificada para que no prazo de 05
(cinco) dias regularize as condições da prestação do serviço ou apresente justificativa.
18.6.1. Neste caso, o prazo de pagamento será automaticamente postergado, considerando-se novo prazo
de 5 (cinco) dias úteis, após a solução das respectivas pendências.
18.6.2. Caso a Fatura vença durante este período, a mesma deverá ser reemitida, após a solução das
respectivas pendências, com novo prazo para pagamento de no mínimo 05 (cinco) dias úteis.
18.7. Os pagamentos mensais observarão as normas da Lei n.º 4.320/64 e a integral prestação dos
serviços.
18.8. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira
que tenha sido imposta à CONTRATADA, em decorrência de penalidade ou inadimplência, nos termos da
legislação vigente e do presente termo de referência, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer
natureza.
18.9.

O preço contratado não é suscetível de revisão e reajuste.

19.

DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

19.1. Nos termos do art. 67, Lei no 8.666, de 1993, será designado através do Órgão Gestor Municipal de
Trânsito, um ou mais servidores.
19.2. Entrega/execução dos bens/serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos
observados.
19.3.

Competirá aos servidores designados pela CONTRATANTE:

a)
Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
b)
Dar imediata ciência a seus superiores e ao órgão central de controle, acompanhamento e avaliação
financeira de contratos e convênios, dos incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar a
imposição de sanções ou a rescisão contratual;
c)

Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato;
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d)
Promover, com a presença da CONTRATADA, a verificação da execução já realizada, emitindo a
competente habilitação para o recebimento de pagamentos;
e)
Cumprir as diretrizes traçadas pelo órgão central de controle, acompanhamento e avaliação
financeira de contratos e convênios;
f)
Fiscalizar a obrigação da CONTRATADA de manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias;
g)
Ordenar a imediata retirada, de suas dependências, de empregados da CONTRATADA, cuja
permanência seja inconveniente ou que venha embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora, correndo, por
exclusiva conta da CONTRATADA, quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem
como qualquer outra que tal fato imponha;
h)
Solicitar da CONTRATADA, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a
execução do contrato.
i)
Em caso de divergência entre a Nota de Empenho e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos
efetivamente entregues, o Fornecedor/Prestador será notificado para retirá-los imediatamente
providenciando eventuais retificações que prezem pela perfeita execução do objeto licitado.
19.4. 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 responsabilidade da Administração ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei no 8.666, de 1993.
19.5. A CONTRATADA proporcionará todas as facilidades necessárias para que aos servidores designados
pela CONTRATANTE para acompanhar e fiscalizar a entrega/execução dos bens/serviços executem a
fiscalização, assegurando-lhes especialmente, a todo tempo, livre acesso aos equipamentos, escritórios e
quaisquer outras instalações ligadas ao serviço concedido, obrigando-se a fornecer-lhes os dados e
elementos necessários, para fiel desempenho das funções.
20.

ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

20.1. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto do
presente contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado.
20.2. São admitidas prorrogações desde que, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a
manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, caso ocorra algum dos motivos previstos no art. 57,
§1º da lei 8.666/93.
21.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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21.1. Quem, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o Contrato, deixar de
entregar documentação exigida ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
Contrato, comportar-se de modo inidôneo, ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar
com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital e no
Contrato e das demais cominações legais;
21.2. Pela recusa em assinar a Ata, o Contrato, ou retirar a Nota de Empenho, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, após a regular convocação, a Licitante poderá ser penalizada com multa no percentual de
10% (dez por cento), calculada sobre o valor total estimado do Contrato, sem prejuízo da aplicação de
outras sanções previstas na alínea anterior;
21.3. Nos casos de inadimplemento na prestação dos serviços, as ocorrências serão registradas pela
CONTRATANTE, que notificará a CONTRATADA;
21.4. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com o
Município de Itabuna, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão
unilateral do contrato e da aplicação de multa de até, 30% (trinta por cento) sobre o valor total da
contratação, a CONTRATADA que:
21.4.1.
21.4.2.
21.4.3.
21.4.4.
21.4.5.

Apresentar documentação falsa;
Fraudar a execução do contrato;
Comportar-se de modo inidôneo;
Cometer fraude fiscal; ou
Fizer declaração falsa.

21.5. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei nº
10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato ou de inexecução
parcial ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser apenada,
isoladamente, ou juntamente com as multas definidas neste Termo, com as seguintes penalidades:
21.5.1.

Advertência;

21.5.2. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de Itabuna, por prazo não superior a dois anos;
21.5.3. 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
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso
anterior; ou
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21.5.4. Impedimento de licitar e contratar com o Município de Itabuna, ou nos sistemas de
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de
até cinco anos;
21.6. Configurar-se-á a inexecução total, entre outras hipóteses, quando a CONTRATADA deixar de iniciar,
sem causa justificada, a execução do contrato após 30 (trinta) dias contados da data estipulada para início
da execução contratual.
21.7. No caso de inexecução total do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30%
(trinta por cento) do valor do contrato.
21.8. Configurar-se-á o retardamento da execução, entre outras hipóteses, quando a CONTRATADA, sem
causa justificada, deixar de iniciar, a qualquer tempo, a execução do contrato ou atrasar a entrega do objeto
definido no contrato.
21.9. No caso de cometimento das infrações elencadas no item acima, a CONTRATADA poderá ser
sancionada com multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, até o limite de 20%
(vinte por cento).
21.10. Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto, entre outras hipóteses, quando decorridos 20 (vinte)
dias do término do prazo estabelecido para a execução do contrato, houver fornecimento do objeto pela
CONTRATADA, mas não em sua totalidade.
21.11. No caso de inexecução parcial do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até
20% (vinte por cento) do valor total do contrato.
21.12. O contrato será rescindido unilateralmente pela Administração, nos casos de inexecução parcial ou de
inexecução total do objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções nele previstas e em legislação específica.
21.13. A falha na execução do contrato estará configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em
qualquer das situações previstas na tabela 2 do item a seguir:
21.14. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a
graduação estabelecida nas tabelas seguintes:
Tabela 1
GRAU DA INFRAÇÃO
1
2
3

CORRESPONDÊNCIA
% do valor total do
Contrato
1%
2%
3%
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Tabela 2
Item
1

2

3
4

5

6
7
8
9

10

11

12

13

14

Descrição
Manter empregado sem qualificação para a execução dos
serviços/fornecimentos.
Fornecer informação falsa de serviço/fornecimento ou
substituição de material licitado por outro de qualidade
inferior
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus
agentes.
Recusar-se a executar serviço/fornecimento determinado
pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado;
Permitir, por dolo ou culpa, situação que crie ou aumente os
riscos de ocorrência de danos físicos, lesões corporais ou
consequências letais.
PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou
incompatível com suas atribuições.
Manter a documentação de habilitação atualizada.
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de
acesso de seus empregados.
Cumprir determinação formal ou instrução complementar
da FISCALIZAÇÃO.
Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal e
outros documentos necessários à comprovação do
cumprimento dos demais encargos trabalhistas.
Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a
documentação exigida DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL.
Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais
solicitados para sanar as inconsistências ou dúvidas
suscitadas durante a análise da documentação exigida por
força do contrato.
Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos
seus empregados e de impor penalidades àqueles que se
negarem a usá-los.
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não
previstos nesta tabela, após reincidência formalmente
notificada pela unidade fiscalizadora.

Grau

Incidência

1

Por empregado e por
dia

2

Por ocorrência

3

Por ocorrência

3

Por ocorrência

3

Por ocorrência

2
2

Por empregado e por
dia
Por item e por
ocorrência

1

Por ocorrência

2

Por ocorrência

2

Por ocorrência e por
dia

2

Por ocorrência e por
dia de atraso

2

Por ocorrência e por
dia de atraso

2

Por empregado e por
ocorrência

3

Por item e por
ocorrência
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21.15. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.
21.16. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, fica a
CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da
comunicação oficial;
21.17. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à
CONTRATANTE, aquela será encaminhada para inscrição em dívida ativa;
21.18. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais nele previstas, poderá ser
rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a
XII e XVII, da Lei nº 8.666/93.
22.

DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO

22.1. O futuro contrato poderá ser rescindido, a critério da Contratante, nas hipóteses de inadimplemento
parcial ou total de quaisquer obrigações contidas neste termo de referência, nos termos do art. 77 da Lei
8.666/93, desde que efetivamente reste comprovado prejuízo à finalidade pública pretendida com a
contratação;
22.2. Cabe à parte prejudicada ou interessada a comprovação do efetivo prejuízo que justifique a rescisão
contratual, caso ocorra quaisquer dos motivos indicados artigo 78 da Lei 8.666/93;
22.3. A rescisão contratual será processada nos autos de processo de gestão, sempre se garantindo o
contraditório e a ampla defesa;
22.4. Na ocorrência de rescisão contratual, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no
artigo 80 da Lei 8.666/93, sem prejuízo de quaisquer outros previstos pela legislação.
23.

CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO

23.1.

Modalidade da Licitação: Pregão Convencional.

23.2. Pagamento: O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota
fiscal/fatura, devidamente vistada pelo órgão da Secretaria de Transporte e Trânsito para liquidação e
pagamento do empenho correspondente.
23.3. A remuneração mensal efetiva a ser paga à CONTRATADA tomará como base o valor mensal
referente à prestação dos serviços de acordo com os valores unitários contido na Proposta de Preços e
descritos na Planilha de Serviços e Preços;
23.4. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e seu
vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida;
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23.5. A CONTRATANTE se reserva o direito de recolher e/ou reter, no valor pago, tributos que sejam de
sua competência ou dos quais seja responsável ou substituto tributário;
23.6. Qualquer erro no documento fiscal competente, ou outra circunstância que desaprove a liquidação
da despesa, será motivo de correção pela CONTRATADA, gerando a suspensão do prazo de pagamento até
que seja definitivamente regularizada a situação, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para a
CONTRATANTE;
23.7. Caso o vencimento da Nota Fiscal recaia em final de semana, feriado ou em dia que não haja
expediente na Prefeitura Municipal de Itabuna, fica o pagamento prorrogado para o 1º dia útil subsequente.
23.8. Validade da Proposta de Preços: O prazo de validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias
corridos, contados a partir da data de abertura da licitação.
23.9. Vigência: O contrato terá vigência prevista de 12 (doze) meses a contar da sua assinatura, podendo
ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, de acordo ao art. 57 da
Lei 8.666/93.
23.10. Reajuste: O preço será reajustado pelo IPCA (IBGE) a cada 12 meses a contar da assinatura do
contrato.
23.11. Repactuação: O preço pactuado será fixo e irreajustável, salvo quando, por algum fato ou motivo
excepcional, imprevisível ou superveniente, devidamente comprovado junto à CONTRATANTE, as
obrigações para uma das partes tornem-se demasiadamente onerosas, constatando-se deste modo, uma
quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato;
23.12. O critério de repactuação, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a
adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do
orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela;
23.13. Os pedidos de reequilíbrio econômico financeiro, devidamente comprovados, deverão ser
solicitados formalmente à CONTRATANTE, nos termos previstos no edital da licitação.
23.14. Da prorrogação: A prorrogação do respectivo contrato será precedida da realização de pesquisas de
preços de mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração Pública,
visando a assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a Administração;
23.15. Quando vantajosa para a Administração, a prorrogação do contrato deverá ser promovida mediante
celebração de termo aditivo, o qual deverá ser submetido à aprovação da consultoria jurídica do órgão ou
entidade contratante;
23.16. A administração deverá realizar negociação contratual para a redução e/ou eliminação dos custos
fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido amortizados ou pagos no primeiro ano da contratação;
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23.17. A Administração não poderá prorrogar o contrato quando:
a)
Os preços estiverem superiores aos estabelecidos como limites pelas Portarias da Prefeitura
Municipal de Itabuna, admitindo-se a negociação para redução de preços; ou
b)
A contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa no âmbito da União ou do próprio órgão
contratante, enquanto perdurarem os efeitos.
c)
Por ocasião da apresentação da Proposta de Preços deverá ser exposto pelas empresas licitantes
orçamento detalhado, que permitirá o expurgo da amortização dos investimentos de instalação dos
equipamentos, a ser feito integralmente dentro do prazo acordado inicialmente, de modo que na
prorrogação, se ela ocorrer, os custos devem ser inferiores àqueles inicialmente acordados, e o edital deve
estabelecer essa previsão.
24.

PROPOSTA DE PREÇOS

24.1. O Prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da entrega do envelope
contendo as Propostas de Preços. O referido prazo ficará suspenso caso haja interposição de recursos. Findo
o referido prazo, e não havendo contratação, as licitantes ficam liberadas dos compromissos assumidos.
24.2. A Proposta de Preço deverá ser apresentada no formulário Anexo III, deste Termo, contendo todos
os dados lá solicitados, em papel timbrado da empresa, datilografada/digitada na língua nacional, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, numerada e assinada pelo representante legal, devidamente identificado.
24.3. A Proposta de Preço deverá conter o número desta Licitação; razão social da licitante, CNPJ, número
de telefone e pessoa de contato, endereço da licitante, bem como dados do representante legal da
empresa.
24.4. A proposta deverá conter declaração expressa de estarem incluídos nos preços todos os custos e
despesas, inclusive impostos, fretes, embalagens e outras taxas, já considerados os eventuais descontos
concedidos para perfeita operação do objeto, sendo que a omissão de quaisquer despesas necessárias, será
interpretada como inexistente ou já inclusa, não podendo a proponente pleitear acréscimos após a entrega
das propostas.
24.5. A apresentação da proposta significará aceitação expressa e total, pelos licitantes, de todas as
disposições deste Edital e seus Anexos, bem como submissão aos ditames da Lei 8.666/93 e alterações.
24.6. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas
propostas. Na oferta de pagamento apresentada deverão já estar inclusas as despesas legais incidentes,
bem como deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.
24.7. Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com este Termo e seus Anexos, bem
como não atendam às suas exigências.
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24.8. O Presidente da Comissão de Licitação considerará como formal: erros de somatórios, e outros
aspectos que beneficiem a Administração Pública e não implique nulidade do procedimento.
25.

CRITÉRIO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR

25.1. O julgamento será feito pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL; observadas as especificações
técnicas e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital.
25.2. Havendo divergência entre os valo es, p evale e o valo u it io po exte so do ite . As
correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da Proposta.
26.

DO REAJUSTE E REVISÃO DE PREÇOS

26.1. Eventualmente, os preços referentes aos objetos contratados poderão ser reajustados se
ultrapassado um ano da data da apresentação da proposta, para manutenção das suas condições efetivas,
com base no IPCA (IBGE), com fulcro no art. 37, XXI, da Constituição Federal e nos arts. 40 e 55 da Lei
8.666/93;
26.1.1. O reajuste de preços deverá ser requerido do contratado, sob pena de preclusão;
26.2. Havendo comprovado desequilíbrio contratual, caberá revisão de preço pactuado, para mais ou
para menos, nos termos fixados nos arts. 57, § 1º, 58, § 2º e 65, II, d, e §§ 5º e 6º, todos da Lei 8.666/93.
26.3. No caso de desequilíbrio contratual, cabe à parte que alega demonstrar concreta e objetivamente o
quantum do impacto negativo na economia contratual.
27.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

27.1. As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta do orçamento da Secretaria
Municipal de Transporte e Trânsito - SETTRAN, por intermédio da seguinte dotação orçamentária: Fonte:
00; Unidade: 1212; Projeto/Atividade: 2047; Elemento de Despesa 33903900 / 33904000; Fonte: 00.
28.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

28.1. A PMI poderá a qualquer tempo recusar o serviço/fornecimento, no todo ou em parte, sempre que
não atender ao estipulado neste Termo ou aos padrões técnicos de qualidade exigíveis.
28.2. No interesse da PMI, o objeto da contratação poderá sofrer acréscimos ou supressões, nos termos do
artigo 65, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, com a apresentação das devidas justificativas.
28.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido em lei, exceto as supressões
resultantes de acordo entre as partes.
28.4. De acordo com o art. 48 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, as propostas que
apresentem valores incompatíveis com os preços praticados no mercado ou que apresentem valores
excessivos, superiores aquele fixado no ato convocatório como sendo o maior valor que a Administração
está disposta a desembolsar, serão desclassificadas, acaso não haja a sua readequação.
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28.5. Nos preços propostos e nos lances que vier a ofertar deverão estar inclusos todos os custos
necessários a execução do serviço/fornecimento objeto do presente Termo e da licitação, bem como todos
os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, deslocamento de
pessoal, transporte, garantia dos materiais/acessórios e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir
sobre o objeto licitado constante da proposta. Não será permitido, portanto, que tais encargos sejam
discriminados em separado.
28.6. É de responsabilidade da PREFEITURA a elaboração de Contratos e Termos Aditivos em todas as fases
da concepção à concretização (imprime, colhe assinaturas, envia aos órgãos da Administração Pública
Municipal Direta e Indireta e demais Órgãos Aderentes).
28.7. As solicitações de instalação, alteração e configuração dos serviços contratados deverão ser
intermediadas exclusivamente pela PREFEITURA.
28.8. Em caso de cisão, fusão ou incorporação da CONTRATADA, deverá ser assegurada a continuidade do
objeto descrito no presente Termo de Referência, nos termos da legislação vigente.
28.9. A CONTRATADA deverá atender os indicadores de qualidade, exceto em situações decorrentes de
casos fortuitos ou força maior, os quais serão analisados conjuntamente pela equipe técnica da
CONTRATADA e da PREFEITURA. Os parâmetros mínimos serão os previstos na legislação vigente.
28.10. Não será permitida a participação na licitação de empresas reunidas em consórcio.
29.

PROVA DE CONCEITO

29.1. O Sistema deverá ser apresentado/demonstrado em dia e hora a ser agendado pela comissão
técnica da Licitação, após a sessão pública, só será adjudicada a empresa que realizar a demonstração dos
itens de maior relevância, somente após a demonstração se encerrará a sessão pública, assim que o
pregoeiro adjudicar a empresa vencedora, que demonstrou o pleno atendimento dos itens listados, não
havendo interrupções na apresentação.
29.2. Na falta do atendimento às solicitações citadas neste Termo de Referência ou onde este for omisso,
não deverá em hipótese alguma haver acréscimos em apresentação posterior, sendo permitida a
participação de até 2 (duas) participantes de cada licitante, bem como quaisquer outros interessados
presentes.
29.3. Durante o processo de demonstração, será terminantemente proibida a comunicação com terceiros
inclusive da própria empresa, por quaisquer meios, inclusive telefone; ou seja, a CONTRATADA deverá
demonstrar que domina seu sistema a fim de demonstrá-lo com propriedades.
29.4. Não atendendo aos itens constantes neste Termo de Referência, a empresa vencedora será
desclassificada e serão aplicadas as sanções pertinentes ao certame e será convocada a empresa classificada
em 2º lugar e assim sucessivamente.
29.5.

Os itens a serem avaliados constam da tabela abaixo.
ITENS

ATENDE
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ATENDE
1. Módulo Processamento, controle possibilitando no mínimo as seguintes funções
1.1. Lançamento e processamento dos Autos de Infração manual
1.2. Emissão de NAI (Notificação do Auto de Infração)
1.3. Emissão de NIP (Notificação de Imposição de Penalidade
1.4. Emissão do Resultado dos Recursos
1.5. Registros e acompanhamento dos Recursos (Defesa Prévia, JARI e CETRAN)
1.6. Registro de todas as ocorrências das infrações no DETRAN (NAI, NIP, Recursos, Resultado
de Recursos, Cancelamentos, Exclusões, Pagamentos, Devolução de Pagamento,
Apresentação de Condutor)
1.7. Suporte a fotos das infrações no AIT (Incluindo impressão na NAI)
1.8. Registro dos ARs (Aviso de Recebimento)
1.9. Geração / Controle e Envio (FTP) de arquivos de remessa
1.10. Baixa (FTP) e Processamento dos arquivos de retorno
1.11. Emissão e Processamento de NIPs pagas em outros Bancos (além do BRADESCO que o
banco arrecadador do DETRAN/BA)
1.12. Verificação do acervo de multas a partir de base fornecida pelo DETRAN
1.13. Emissão de boleto de cobrança (via arquivo para o DETRAN) de cobrança de veículos de
outros estados
1.14. Emissão de notificação por dispositivo móvel (Tablet, Smartphone ou palm)
1.15. AR DIGITAL / REMESSA ECONOMICA (Integração com os Correios)
1.16. Lançamento e Manutenção de BOAT, TRAV e RRD (manual)
1.17. Visualização de dados estatísticos
2. Módulo de Relatórios e Estatísticas possibilitando as seguintes funções
2.1. Estatísticas com Relação de AITs (com filtros por situação, uf de origem dos veículos,
período de digitação, período de autuação, digitador, agente, competência (estadual ou
municipal), infrator (condutor, proprietário, etc.)
2.2. Estatísticas com Relação de processos (Def. Prévia, JARI e CETRAN)
2.3. Estatística de cancelamentos (por motivo, por agentes e ambos)
2.4. Estatística de processamento de remessas (por tipo de registro, por tipo de retorno e por
tipo de erro)
2.5. Estatísticas gerais por Infração, Agente, Evolução Mensal, Agravamentos, Recursos e
Resultados e por Tipo de Veículo (incluindo gráficos e médias)
3. Sistema do Portal de Análise Gerencial – BI: O sistema de análise gerencial deve contar com
dados que possam auxiliar o gestor do órgão a analisar e tomar decisões. O módulo deve
gerar as estatísticas de:
3.1. Gráfico com produção mensal e diária por agente de trânsito
3.2. Gráfico por tipo de infração
3.3. Gráfico por natureza da infração
3.4. Gráfico de infração por período, por veículo e por categoria de veículo
3.5. Gráfico quantitativo por via, faixa, equipamento e velocidade
3.6. Mapa de calor georreferenciado de acordo com os locais de incidência das infrações
3.7. Gerar estatísticas de volume de tráfego em tempo real, por período e por via
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3.8. Gerar estatísticas de composição de veículos do tráfego, por tipo e velocidade média
3.9. Gerar gráficos com o perfil do condutor envolvido em acidentes, organizado por sexo,
idade, categoria de veículo e local
3.10. Gerar o quantitativo parcial e total em todos os gráficos
4. Sistema de gestão, fiscalização e vistoria, de Transportes por diferentes modais com as
seguintes características:
4.1. Cadastro dos Concessionários, Permissionários e Condutores Auxiliares
4.2. Cadastro das Linhas, Rotas e Horários, Terminais, Plataformas e Pontos de Parada
4.3. Cadastro da Frota de Veículos de Cada Concessão, Permissão e dos Veículos Contratados,
Seus Equipamentos e Itens Vistoriáveis
4.4. Cadastro do Estatuto de Todos os Tipos de Transporte (Coletivo Urbano, Coletivo Rural,
Escolar Urbano, Escolar Rural, Táxi, Transporte Suplementar e Contratados)
4.5. Cadastro das Infrações e Seus Desdobramentos
4.6. Deverá possuir formulário de vistoria de veículos com no mínimo os seguintes campos: a)
Tipo de Vistoria;
b) Data da Vistoria;
c) Checagem de Itens do Veículo;
d) Identificação de Itens Aprovados;
e) Listagem de Componentes;
f) Resultado Final da Vistoria Aplicada;
g) Identificação de Selo – Aprovação;
h) Identificação de Itens Reprovados;
i) Listagem de Componentes;
j) Resultado Final da Vistoria Aplicada;
k) Conclusão de Vistoria Aprovada;
l) Reagendamento da Vistoria;
m) Conclusão de Vistoria Reprovada
5. Funções para o módulo de gerenciamento para os softwares de auto de infração para
transporte público coletivo
5.1. Controle da numeração dos Autos de Infração
5.2. Recebimento e tratamento dos dados de Autos de Infração de Transporte Coletivo
5.3. Consulta de dados históricos de Auto de Infração de Transporte Coletivo
5.4. Emissão de 2ª. via do Auto de Infração de Transporte Coletivo
5.5. Emissão de Relatório de Autuações
5.6. Emissão de relatórios gerenciais de controle
5.7. Enviar/atualizar bancos de dados
5.8. Outras eventualmente identificadas quando do levantamento de dados
6. O portal deverá permitir ao cidadão acesso aos seguintes serviços
6.1. Possibilitar a consulta do andamento dos AITs mediante autenticação
6.2. Permitir a abertura de protocolo para apresentação de condutor
6.3. Permitir a abertura de protocolo para defesa prévia
6.4. Permitir a abertura de protocolo de recurso a JARI
6.5. Realizar pesquisa de resultado por recurso administrativo das autuações do município
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6.6. Realizar a impressão da segunda via das notificações de autuação e imposição de
penalidade
6.7. Em todos os recursos acima, o portal deverá permitir anexar os documentos escaneados
6.8. Também deverá gerar o número de protocolo para todas as entradas
6.9. Fazer impressão do protocolo
6.10. Disponibilizar os formulários para download
6.11. Disponibilizar a impressão, retificação do boletim de ocorrência de trânsito
6.12. Permitir a verificação de veracidade da ocorrência de acidente de trânsito pelos
seguradores de veículo ou outros interessados
6.13. Permitir a solicitação e o acompanhamento de Cartão IDOSO (transporte)
6.14. Permitir a solicitação do Cartão Pessoa com Deficiência-PcD
7. Para o módulo administrativo de apoio ao portal, deverá conter as funcionalidades
relacionadas para o gerenciamento das informações recebidas, bem como
7.1. Aceitar ou rejeitar os protocolos abertos pelo cidadão através do portal
7.2. Enviar e-mail automaticamente ao cidadão com o status de andamento do protocolo
7.3. Gerar o movimento de entrada nos recursos automaticamente no AIT após a aprovação
7.4. Permitir o download em pacotes para os documentos anexados
8. Especificação mínima do software Operacional
8.1. Ser capaz de armazenar banco de dados off-line para que os agentes possam efetuar
inserção dos dados do veículo
8.2. Armazenar as imagens capturadas
8.3. Registrar e emitir Autos de Infração Trânsito - AIT, integrado ao sistema de
processamento, com acesso em tempo integral ao Banco de Dados do sistema de
processamento, possibilitando o fornecimento de informações de divergências entre a placa
do veículo e suas características
8.4. Ser dotado de elementos de segurança que garantam a fidelidade e integridade dos
dados registrados e impeçam sua alteração após o término da lavratura do auto de infração
8.5. Deverá fazer a integração completa com o banco de dados do sistema de processamento
existente no município, sendo capaz de realizar a carga das informações e tabelas como COR,
TIPO, ESPÉCIE, TABELA DE INFRAÇÃO, CADASTRO DE AGENTES e fazer a descarga dos AITs
emitidos de forma automática
8.6. O talão eletrônico deverá permitir atualização de sua base de dados através de conexão
sem fio com a Central de Controle e Processamento de Dados, bem como permitir a
impressão das informações processadas, diretamente ou por meio de algum periférico
portátil (impressora)
8.7. As informações apresentadas ao Agente de Fiscalização deverão atender as exigências da
Resolução nº 217/2006 do CONTRAN e das Portarias 99/2017 e 124/2017 do DENATRAN,
bem como outras informações constantes do formulário hoje utilizado (talonário de papel)
8.8. Durante o preenchimento deverão ser consultados bancos de dados. Tais bancos de
dados conterão as informações mínimas necessárias ao funcionamento do sistema, sendo tais
informações atualizadas periodicamente pelo DETRAN
8.9. O conceito de segurança deverá ser devidamente considerado no tráfego de
informações, utilizando-se de criptografias de dados e protocolos de comunicação seguros,
de tal forma que assegure e preserve a confidencialidade e evite o acesso não autorizado às
informações
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8.10. Rapidez ao autuar/notificar o veículo infrator (a maioria dos dados a serem anotados já
deverão estar na memória do aparelho, simplificando as anotações. As observações padrões
deverão estar distinguidas por tipo de infração
8.11. A transferência dos dados deverá ser eletrônica, eliminando a digitação dos dados das
autuações no centro de processamento de dados das infrações de trânsito
8.12. Os dados deverão ser escritos no teclado físico ou virtual do aparelho, eliminando a
dificuldade de leitura da escrita do Agente Fiscal ou Policial de Trânsito
8.13. O aplicativo deve possibilitar a emissão da A.I.T no ato da constatação da infração, de
forma autônoma ou via impressora, em no máximo 1 (um) minuto
8.14. O aplicativo deverá permitir de uma ou mais vias do Auto de Infração
8.15. O aplicativo deverá consultar o cadastro de veículos
8.16. Deverá permitir pesquisa de infração por código, descrição, artigo, parágrafo ou inciso,
como também pela escolha do enquadramento da infração por símbolos gráficos
representativos das sinalizações de trânsito
8.17. Deverá possuir tabela de resumo das infrações de trânsito
8.18. Deverá permitir a pesquisa por código, por descrição para os campos município, marca
do veículo e local da infração
8.19. Deverá fazer a habilitação automática dos campos: tipo, espécie, cor e categoria de
acordo com as necessidades do cliente
8.20. Deverá alocar automaticamente o número do Auto de Infração
8.21. Deverá executar o carregamento automático da data e hora, identificação do
equipamento e do Agente no início de cada autuação
8.22. Deverá gerar autuação com reaproveitamento de alguns dados da autuação anterior,
conforme a necessidade
8.23. Deverá possuir câmera própria para fotografar veículos irregulares e anexar as imagens
na autuação
8.24. Deverá emitir RRD (Recibo de Recolhimento de Documentos) integrado ou não ao Auto
de Infração
8.25. Deverá emitir TRAV (Termo de Remoção e Apreensão de Veículo) integrado ou não ao
Auto de Infração
8.26. Confeccionar BOAT (Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito)

29.6. Serão desclassificadas as empresas que obtiverem desempenho abaixo de 70% (setenta) por cento,
na avaliação geral da Prova de Conceito.
30.

ITEM

1

DA RELAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIMINAÇÃO

UNID

QTD.

Sistema de gestão, serviço de préprocessamento das infrações de
trânsito,
sistema
de
processamento, controle, e apoio a

Und

1

QTD.

Valor

Valor

Valor

MÊS

Unitário

Mensal R$

Anual R$

12
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2

3

4

5

6

7

8

9

JARI.
Sistema de gestão, fiscalização e
vistoria dos serviços de transportes
por diferentes modais.
Sistema WEB de atendimento ao
cidadão.
Serviços de instalação, operação e
manutenção de equipamentos
/sistema fixo Tipo A - fiscalização e
monitoramento de seções de vias
simples e não semaforizadas.
Serviços de instalação, operação e
manutenção de equipamentos
/sistema fixo Tipo B - fiscalização e
monitoramento de seções de vias
semaforizadas
Talonário Eletrônico de Fiscalização
Serviços de fiscalização por vídeo
monitoramento cedendo licença de
uso por tempo determinado de
software de fiscalização, Servidor
de armazenamento e estrutura
mobiliaria.
Serviços de fiscalização por vídeo
monitoramento cedendo licença de
uso por tempo determinado de
software de fiscalização, serviço de
fábrica de software, montagem do
Centro de Controle Operacional,
em área disponibilizada pela
CONTRATANTE, transferência de
tecnologia (incluindo sistema de
Leitura Automática de Placas) e
câmeras por regime de comodato
Fornecimento, instalação, operação
e manutenção de equipamento de
estrutura metálica para locais de
revezamento.
VALOR TOTAL MENSAL

Und

1

12

Und

1

12

24

12

12

12

Unid

55

0

Und

1

12

12

12

7

12

Faixa
/Mês

Faixa
/Mês

Unid.
/Mês

Equi
p.
/Mês
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====================================>
VALOR TOTAL ANUAL
===================================>

A apresentação de marca será obrigatória nos equipamentos em comodato.
31.

JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO

31.1. Equipamentos do Tipo A e B, cujos estão representados nos itens 4 e 5 do tópico 30 – Da Relação
de Serviços.
31.1.1. Os equipamentos do tipo A e tipo B consistem, basicamente e em linguagem usual, em radares de
velocidade e de velocidade + avanço de sinal vermelho do semáforo, respectivamente.
31.1.2. O quantitativo dos objetos foi determinado de acordo com o somatório da quantidade de faixas de
vias de veículos existentes nos locais onde haverá a instalação de equipamentos/sistema do tipo A e tipo B.

31.1.3. Na imagem acima, a título de ilustração, neste ponto, para instalação dos equipamentos tipo A
e/ou tipo B será necessária a contratação de 02 faixas, posto que a rodovia acima possui duas faixas de
veículos.
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31.1.4. Na imagem acima, também a título de ilustração, para instalação dos equipamentos tipo A e/ou tipo
B será necessária a contratação de 04 faixas, posto que a rodovia acima possui quatro faixas de veículos.
31.1.5. Dessa maneira, conforme tópico 15 – Localização Prevista dos Equipamentos, deste Termo,
considerando a previsão de locais a serem instalados esses equipamentos, com a as respectivas quantidades
de faixas de veículos, temos:
31.1.5.1.
PONTO

Equipamentos Tipo A
ENDEREÇO

Nº DE
FAIXAS

1

Av. Roberto Santos

2

2

Av. Manoel Chaves – Ponto 01

4

3

Av. Manoel Chaves – Ponto 02

4

4

Av. José Soares Pinheiro

4

5

Av. Amélia Amado – Ponto 01

4

6

Av. Amélia Amado – Ponto 02

3

7

Av. Fernando Cordier

2

8

Tv. Vila Zara

1

31.1.5.2.

PONTO

Equipamentos Tipo B

ENDEREÇO

Nº DE
FAIXAS

1

Av. Aziz Maron

4

2

Cruzamento Av. Princesa Isabel x Tv. Santa Luiza

4

3

Av. Amélia Amado

4

31.1.5.3. Considerando que o equipamento do tipo A, terá instalação em 08 pontos na cidade e que o
somatório de faixas desses locais corresponde a 24, temos a necessidade de contratação de 24 faixas do
equipamento de fiscalização do Tipo A, conforme item 4 do tópico 30 – Planilha - Da Relação de Serviços.
31.1.5.4. Considerando que o equipamento do tipo B, terá instalação em 03 pontos na cidade e que o
somatório de faixas desses locais corresponde a 12, temos a necessidade de contratação de 12 faixas do
equipamento de fiscalização do Tipo B, conforme item 5 do tópico 30 – Planilha - Da Relação de Serviços.
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31.2. Talonários Eletrônicos de Fiscalização, cujo está representado no item 6 do tópico 30 – Da Relação
de Serviços.
31.2.1. Os Talonários Eletrônicos consistem, basicamente e em linguagem usual, em smartphones que são
utilizados pelos agentes de fiscalização de trânsito e pelos agentes de fiscalização de transportes para
procederem com consultas das placas veiculares; emissão de autos de infrações; registro de acidente de
trânsito; dentre outros serviços de comunicação direta com o sistema de gerenciamento de trânsito.
31.2.2. Dessa forma, o quantitativo dos talonários foi determinado de acordo com a quantidade de agentes
da autoridade de trânsito e de fiscalização dos transportes que ficarão responsáveis pela fiscalização e
autuação de eventuais infrações.
31.2.3. Considerando que temos 55 agentes de trânsito e de agentes de fiscalização de transportes
somados, será necessária a contratação de 55 talonários eletrônicos.
31.3. Sistema de Videomonitoramento, cujo está representado no item 8 do tópico 30 – Da Relação de
Serviços.
31.3.1. O Sistema de Videomonitoramento, consiste, basicamente e em linguagem usual, nas câmeras para
monitorar o trânsito do município e apurar eventuais infrações de trânsito com a consequente emissão do
auto de infração pertinente.
31.3.2. O quantitativo do Sistema de Videomonitoramento foi determinado de acordo com a quantidade de
localidades a serem monitoradas com as câmeras.
31.3.3. Dessa forma, conforme tópico 15 – Localização Prevista dos Equipamentos, deste Termo,
considerando a previsão de locais a serem instalados essas câmeras, temos:
Equipamentos Tipo Câmeras Vídeo Monitoramento
PONTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ENDEREÇO
Av. Aziz Maron
Av. Cinquentenário – Ponto 01
Av. Cinquentenário – Ponto 02
Av. Princesa Isabel
Av. Amélia Amado – Ponto 01
Av. Juracy Magalhães
Av. José Soares Pinheiro
Av. Manoel Chaves
Av. Amélia Amado – Ponto 02
Rodoviária
Bairro Califórnia
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12

Rua Ruffo Galvão

31.3.4. Considerando que o Sistema de Videomonitoramento terá instalação em 12 pontos na cidade,
temos a necessidade de contratação de 12 câmeras de fiscalização, conforme item 8 do tópico 30 – Planilha
-Da Relação de Serviços.
31.4. Estrutura Metálica para Locais de Revezamento, cujo está representado no item 9 do tópico 30 –
Da Relação de Serviços.
31.4.1. A Estrutura para Locais de Revezamento, consiste, basicamente e em linguagem usual, em
estruturas similares a dos radares do Tipo A e Tipo B, sem que haja de fato o equipamento. Essa estrutura
te efeito e a e te edu ativo ou pla e o , ve ue si ula a existê ia de u
ada .
31.4.2. O quantitativo do objeto descrito no item 9 foi determinado de acordo com a quantidade de pontos
de instalação da referida estrutura metálica, a fim de proceder com o revezamento da localidade do
equipamento apontados nos itens 4, permanecendo a estrutura em local fixo para que haja o controle do
t sito o o efeito edu ativo ou pla e o o de a est utu a vai si ula a existê ia de u
ada
ue a
prática está alocado para outro ponto.
31.4.3. Dessa forma, conforme tópico 15 – Localização Prevista dos Equipamentos, deste Termo,
considerando a previsão de locais a serem instalados esses equipamentos, temos:
Estrutura Metálica para locais de Revezamento.
PONTO
1
2
3
4
5
6
7

ENDEREÇO
Av. Ilhéus
Av. Bionor Rebouças
Av. Roberto Santos
Av. Pedro Jorge
Av. Princesa Isabel
Av. Juracy Magalhães
Av. José Soares Pinheiro

31.4.4. Considerando que o equipamento descrito terá instalação em 7 pontos na cidade, temos a
necessidade de contratação de 7 estruturas, conforme item 9 do tópico 30 – Planilha -Da Relação de
Serviços.
Itabuna, 18 de janeiro de 2022.
Danylo Faustino da Silva Leite
Chefe de Gabinete - SETTRAN
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APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA
APROVO o presente Termo de Referência, cuja finalidade é subsidiar os proponentes de todas as
informações necessárias, estando presentes os elementos necessários à identificação do objeto e todos os
critérios para participação de forma clara e concisa.

Thales Rodrigues da Silva
Secretário de Transporte e Trânsito
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
(LOGOMARCA DA EMPRESA)
À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
Ref.: Pregão Eletrônico nº 0034/2022
DATA: /
/2022, às
horas.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA
(SOFTWARE) DE ADMINISTRAÇÃO, PROCESSAMENTO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE
TRÂNSITO, DESTINADOS À INFORMATIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS NA ÁREA DE GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA, NOS
TERMOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, COM ASSESSORIA, SUPORTE TÉCNICO E LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E DE SISTEMA COMPUTACIONAL (SOFTWARE) PARA REGISTRO DE INFRAÇÕES E
APOIO AO TRÂNSITO.

– IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

I

Razão Social:
Nome Fantasia:
CNPJ:

Contato:

Endereço:
Telefone:
II – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E PREÇO
ITEM

1

2

3

4

DESCRIMINAÇÃO
Sistema de gestão, serviço de préprocessamento das infrações de
trânsito,
sistema
de
processamento, controle, e apoio a
JARI.
Sistema de gestão, fiscalização e
vistoria dos serviços de transportes
por diferentes modais.
Sistema WEB de atendimento ao
cidadão.
Serviços de instalação, operação e
manutenção de equipamentos
/sistema fixo Tipo A - fiscalização e
monitoramento de seções de vias

E-mail:

QTD.

Valor

Valor

Valor

MÊS

Unitário

Mensal R$

Anual R$

UNID

QTD.

Und

1

12

Und

1

12

Und

1

12

24

12

Faixa
/Mês
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5

6

7

8

9

simples e não semaforizadas.
Serviços de instalação, operação e
manutenção de equipamentos
/sistema fixo Tipo B - fiscalização e
monitoramento de seções de vias
semaforizadas
Talonário Eletrônico de Fiscalização
Serviços de fiscalização por vídeo
monitoramento cedendo licença de
uso por tempo determinado de
software de fiscalização, Servidor
de armazenamento e estrutura
mobiliaria.
Serviços de fiscalização por vídeo
monitoramento cedendo licença de
uso por tempo determinado de
software de fiscalização, serviço de
fábrica de software, montagem do
Centro de Controle Operacional,
em área disponibilizada pela
CONTRATANTE, transferência de
tecnologia (incluindo sistema de
Leitura Automática de Placas) e
câmeras por regime de comodato
Fornecimento, instalação, operação
e manutenção de equipamento de
estrutura metálica para locais de
revezamento.
VALOR TOTAL MENSAL

Faixa

12

12

Unid

55

0

Und

1

12

12

12

7

12

/Mês

Unid.
/Mês

Equi
p.
/Mês

====================================>
VALOR TOTAL ANUAL
===================================>
III – DA VALIDADE DA PROPOSTA
Prazo de validade: 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir de sua apresentação.

IV – COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS
Nos preços propostos acima estão incluídas todas as despesas, frete, tributos e demais encargos de
qualquer natureza.
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V – DA DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Esta empresa declara estar ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plenaaceitação
das condições estabelecidas no edital e seus apêndices.
,

de

de 2022.

______________________________________
(nome, carimbo, assinatura do responsável legal da empresa)
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ANEXO III
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO Nº ___-2022

Termo de Contrato que entre si fazem a
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA e a Empresa
xxxxx

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE ITABUNA, pessoa jurídica de Direito Público
Interno, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob nº. 14.147.490/0001-68, localizado na Avenida
Princesa Isabel, nº 678, São Caetano, nesta cidade de Itabuna, doravante denominado CONTRATANTE, neste
ato representado pela XXXXXXXXXXX, portadora da Cédula de Identidade n.º XXXXXXXXX, expedida pela
Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, e do CPF/MF n.º XXXXXX, residente e domiciliado nesta
cidade na XXXXXXXXXX, e do outro lado a empresa XXXXXXXXXXXX, Pessoa Jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob nº XXXXXXXXXXX, localizada no endereço XXXXXXXXX, nº XXX – XXXXXXXX – XXXXXX, telefone (XX)XXXXX - XXXX, adiante denominada CONTRATADA neste ato representada pelo Sr.(a)
XXXXXXXXX, inscrito(a) no CPF/MF nº XXXXXXXX, portador do RG nº XXXXXXX, residente e domiciliado no
endereço XXXXXXXX, nº XXXX, nº XXXX – XXXXXXXX – XXXXXX-XX, têm entre si justo e acordado celebrar o
presente contrato para prestação de serviço, vinculado ao Pregão Eletrônico Edital nº 0034/2022 e Processo
Administrativo 00.80.785/2022, Tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que se regerá pelas suas normas, pela Lei nº
8.666 de 21 de junho de 1993 e 10.520/02, e pelas demais disposições pertinentes.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1
O objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA
A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE) DE ADMINISTRAÇÃO, PROCESSAMENTO E ARRECADAÇÃO DE
MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, DESTINADOS À INFORMATIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO DE TODAS AS
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ÁREA DE GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA, NOS
TERMOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, COM ASSESSORIA, SUPORTE TÉCNICO E LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E DE SISTEMA COMPUTACIONAL (SOFTWARE) PARA REGISTRO DE INFRAÇÕES E APOIO AO
TRÂNSITO, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
1.2
Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta
vencedora, independentemente de transcrição.
1.3
Objeto da contratação:
INSERIR PLANILHA
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
2.1
O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de
.........../......../........ e encerramento em .........../........./.........., podendo ser prorrogado por interesse das
partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e
observados os seguintes requisitos:
a)
Os serviços tenham sido prestados regularmente;
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b)
Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;
c)
Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os
serviços tenham sido prestados regularmente;
d)
Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na
realização do serviço;
e)
Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a
Administração;
f)
Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;
g)
Seja comprovado que o contratado.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1
O valor mensal da contratação é de R$ .......... (.....), perfazendo o valor total de R$ ....... (....).
3.2
No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto da contratação.
4.
CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1
As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:
SECRETARIAS

UNIDADE GESTORA

PROJETO/ATIVIDADE

ELEMENTO

FONTE

SECRETARIA DE
TRANSPORTE E
TRANSITO

1212

2.047

3.3.90.39

00

SECRETARIA DE
TRANSPORTE E
TRANSITO

1212

2.047

3.3.90.40

00

4.2
No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da
mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1
O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referência.
6.
CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE
6.1
As regras acerca do reajuste de preços do valor contratual são as estabelecidas no Termo de
Referência, anexo a este Contrato.
7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
7.1
Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
8.

CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO
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8.1
O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão
empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do
Edital.
9.
CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1 As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência,
anexo do Edital.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO
10.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
11.1 As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência,
anexo do Edital.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO
12.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666,
de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções
previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.
12.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o
direito à prévia e ampla defesa.
12.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista
no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
12.4 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:
a)
b)
c)

balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
indenizações e multas.

13.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES
13.1
É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
14.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES
24.8 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
24.9 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
24.10 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS
15.1
Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº
8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo
as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios
gerais dos contratos.
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16.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO
16.1
Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário
Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
17.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO
17.1
Fica eleito o Foro da Comarca de Itabuna - Ba como competente para dirimir quaisquer questões
oriundas do presente Contrato.
17.2
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias
de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas
testemunhas.

xxxxxxxxxxxxxx - BA, __ de ___________ de 2022.

XXXXXXXXXXXXXX
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS)
CONTRATADA
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ANEXO IV

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0034-2022
MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO – MENOR PREÇO GLOBAL

Para fins de participação no EDITAL DE PREGÃO n°xxxxxx, promovida pela Prefeitura Municipal de
Itabuna e sob as penas da lei, atesto que a Empresa XXXXXXX, inscrita sob o CNPJ de nº xxxxxx, localizada na
xxxxxxx, através do Sr xxxxxx, responsável técnico devidamente identificado, realizou visita técnica
conforme item nº xxx deste edital Relativa a Qualificação Técnica, e vistoriou os locais onde serão
executados os serviços, objeto da licitação PREGÃO ELETRÔNICO nº 0034-2022, tomando plena ciência das
condições e grau de dificuldade existentes.
Local e data.

NOME, CARGO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA PREFEITURA DE ITABUNA.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0034-2022
MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO – MENOR PREÇO GLOBAL

(razão social), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº (informar), com sede à
(endereço), neste ato representada por seu(sua) representante legal (nome), inscrito(a) no CPF sob o nº
(informar) e no RG nº (informar), declara, para fins de comprovação junto à Comissão de Licitação, que o(a)
Sr(a). (nome), inscrito(a) no CPF sob o nº (informar) e no RG nº (informar), representante técnico da
empresa, compareceu ao local onde será executado o objeto da Licitação nº (informar), tomando
conhecimento de todas as condições e peculiaridades que possam, de qualquer forma, influir sobre o custo,
preparação de documentos, proposta e execução do objeto da Licitação.

(município) - (UF), (dia) de (mês) de (ano).

(assinatura)
(razão social)
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 3° DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006, ESTANDO APTA A USUFRUIR DO TRATAMENTO FAVORECIDO
ESTABELECIDO EM SEUS ARTS. 42 A 49
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0034-2022
MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO – MENOR PREÇO GLOBAL
DECLARO, sob as penas da Lei, em atendimento ao Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 0034-/2022,
promovido pela PREFEITURA DE MUNICIPAL DE ITABUNA, marcado para às xx:00 horas do dia xx/xx/202x,
que a empresa (nome completo) – CNPJ n.º ____________, com sede (ou domicilio) no (endereço
completo), por mim representada, atende os requisitos previstos na Lei Complementar n° 123, de
14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3º.
Cidade, ___ de ___________ de 2022.

_______________________________________(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE ESTÁ CIENTE E CONCORDA COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL
E SEUS ANEXOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0034-2022
MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO – MENOR PREÇO GLOBAL

___________________(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE), _______________(CNPJ Nº), sediada no
(a)__________________________
(ENDEREÇO COMPLETO), declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à
licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus
anexos.

Cidade, ___ de ___________ de 2022.

_______________________________________(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS PARA A HABILITAÇÃO DEFINIDOS NO EDITAL
E QUE A PROPOSTA APRESENTADA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS;
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0034-2022
MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO – MENOR PREÇO GLOBAL

___________________(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE), _______________(CNPJ Nº), sediada no
(a)__________________________
(ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da lei, que cumpre, plenamente, os requisitos de habilitação
exigidos no procedimento licitatório referenciado e que a proposta apresentada está em conformidade com
as exigências editalícias.

Cidade, ___ de ___________ de 2022.

_______________________________________(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO IX
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO NO
CERTAME, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0034-2022
MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO – MENOR PREÇO GLOBAL

A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à ......................................,
declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no
presente processo licitatório Pregão Eletrônico SRP nº 0034-2022, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

Cidade, ___ de ___________ de 2022.

___________________________________________________________
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO X

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS EM TRABALHO NOTURNO,
PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE 16 ANOS, SALVO MENOR, A PARTIR DE 14 ANOS,
NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, NOS TERMOS DO ARTIGO 7°, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0034-2022
MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO – MENOR PREÇO GLOBAL

A signatária________________________________, inscrita no CNPJ nº_________________, por intermédio
de seu responsável legal _______________________, portador da Carteira de Identidade nº__________ e
CPF nº_____________, declara par aos devidos fins do disposto no Inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, acrescido pela Lei nº9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz
Sim( )

Não ( )

Cidade, ___ de ___________ de 2022.

(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO XI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI, EM SUA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS
EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV
DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0034-2022
MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO – MENOR PREÇO GLOBAL

___________________(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE), _______________(CNPJ Nº),
sediada no (a)__________________________ (ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da lei, que
não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando
o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Cidade, ___ de ___________ de 2022.

___________________________________________________________
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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ANEXO XII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS POR EMPRESAS QUE COMPROVEM
CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS PREVISTA EM LEI PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA OU PARA
REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E QUE ATENDAM ÀS REGRAS DE ACESSIBILIDADE PREVISTAS NA
LEGISLAÇÃO, CONFORME DISPOSTO NO ART. 93 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0034-2022
MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO – MENOR PREÇO GLOBAL

___________________(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE), _______________(CNPJ Nº),
sediada no (a)__________________________ (ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as penas da lei, que
atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de
24 de julho de 1991.

Cidade, ___ de ___________ de 2022.

___________________________________________________________
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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