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Diário Oficial do

Município 003

Serviço de Água E Saneamento Ambiental de
Outros

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL
CNPJ: 14.659.593/0001-07 - Insc. Estadual. 71.925.225
Fone: (74) 3614 – 9800 / 3614-9803

ERRATA
Tendo em vista o equívoco no termo de ratificação da dispensa Nº 013/2022 do contratado
JORGE LUIZ DE FREITAS BRANDÃO, publicado no diário próprio do SERVIÇO DE ÁGUA E
SANEAMENTO AMBIENTAL na edição nº 963 oficial deste ente, no dia 03 de junho de 2022, vem através
desta errata, tornar publica a nova redação nos termos abaixo transcrito:

ONDE SE LÊ: RESUMO DO CONTRATO N° 06/2022

LEIA-SE: RESUMO DO CONTRATO N° 061/2022

EM 20/06/2022.
ATENCIOSAMENTE,

MIRTES CHRISTIANE LEAL MENEZES
PRESIDENTE DA CPL
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Município 004

Serviço de Água E Saneamento Ambiental de
SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL
CNPJ: 14.659.593/0001-07 - Insc. Estadual. 71.925.225
Fone: (74) 3614 – 9800 / 3614-9803

ERRATA
Tendo em vista o equívoco no termo de ratificação da dispensa Nº 014/2022 do contratado
ERIESSA CONTABILIDADE PUBLICA, publicado no diário próprio do SERVIÇO DE ÁGUA E
SANEAMENTO AMBIENTAL na edição nº 963 oficial deste ente, no dia 03 de junho de 2022, vem através
desta errata, tornar publica a nova redação nos termos abaixo transcrito:

ONDE SE LÊ: VIGÊNCIA: até 09/07/2022
LEIA-SE: VIGÊNCIA: até 09/06/2022
ONDE SE LÊ: ASSINATURA: 09/08/2022
LEIA-SE: ASSINATURA: 09/05/2022

EM 20/06/2022.
ATENCIOSAMENTE,

MIRTES CHRISTIANE LEAL MENEZES
PRESIDENTE DA CPL

1
Endereço: Rua José Araújo, nº. 557, Santo Antônio, Juazeiro - BA, CEP: 48.903-030

Rua do Paraiso | 02 | Santo Antônio | Juazeiro-Ba
www.saaejuazeiro.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
4234C33A23B03BD4D2529DCA08A4EC97

Diário Oficial do

segunda-feira, 20 de junho de 2022 | Ano IX - Edição nº 00970 | Caderno 1

Município 005

Serviço de Água E Saneamento Ambiental de
Portaria

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL
Rua José Petitinga, nº 557, Santo Antônio,
Juazeiro - BA, CEP: 48.903-030.
CNPJ: 14.659.593-0001-07
Tel. (74) 3614-9800 – Fax: (74) 3614-9803

PORTARIA/SAAE n.º 083/2022
“Dispõe sobre a prorrogação do Processo
Seletivo Simplificado EDITAL Nº 001/2022,
no âmbito do SAAE - Serviço de Água e
Saneamento Ambiental.
O DIRETOR PRESIDENTE DO SAAE AMBIENTAL DE JUAZEIRO, Estado
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO a natureza de entidade autárquica do SAAE Ambiental,
criada pela Lei Municipal n.º 565/65, com as alterações advindas da Lei Complementar
n.º 021/2017, com autonomia financeira, administrativa e orçamentária;
CONSIDERANDO a Lei Complementar n.º 045/2020 c/c Lei Complementar n.º
024/2017, ambas dispondo sobre a estrutura administrativa no âmbito do SAAE.
RESOLVE:
Art. 1º. Prorrogar o prazo de inscrição do Processo Seletivo Simplificado, o cronograma
de execução será:
PROCEDIMENTOS
Publicação do Edital
Período de inscrição
Divulgação da lista de inscritos
Recurso à lista de inscritos
Divulgação da lista final dos inscrito
Avaliação de Títulos e Experiência Profissional
Divulgação do resultado preliminar da análise dos currículos
Período para recurso do resultado preliminar
Resultado do recurso preliminar
Resultado Final

PERÍODO
08/06/2022
09/06/2022 à 23/06/2022
27/06/2022
28/06/2022
29/06/2022
30/06/2022 à 25/07/2022
26/07/2022
27/07/2022 e 28/07/2022
03/08/2022
04/08/2022

Art. 2º. - Esta portaria entre em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO DIRETOR-PRESIDENTE, 20 de Junho de 2022.

Britoaldo Alves Bessa
Diretor Presidente
Decreto 224/2022
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Diário Oficial do

Município 006

Serviço de Água E Saneamento Ambiental de
Pregão Presencial
SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL
CNPJ: 14.659.593/0001-07 - Insc. Estadual. 71.925.225
Fone: (74) 3614 – 9803

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 015/2022

O SAAE comunica que fará realizar no próximo dia 04 de julho de 2022, às 09:00hs, a abertura
da licitação na modalidade pregão presencial por Sistema de Registro de Preços, do Tipo
Menor preço por lote. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa por
Sistema de Registro de Preços conforme art. 15 da lei nº. 8.666/93, e decreto nº. 7.892/2013,
para possível e eventual contratação de empresa para o fornecimento de cursos e
treinamentos, visando atender às necessidades da autarquia municipal o Serviço de Água e
Saneamento Ambiental – SAAE de Juazeiro/BA. Informações: Departamento de Compras e
Licitações do Serviço de Água e Saneamento Ambiental - SAAE de Juazeiro/BA, com sede
administrativa à Rua José Araújo, nº. 557, Santo Antônio, Juazeiro - BA, CEP: 48.903-030, das
08h:00min às 14h:00min, Tel. (74) 3614-9807.
Juazeiro, 20 de Junho de 2022.

MEYRIJANE DOS SANTOS JERICÓ
PREGOEIRA
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Diário Oficial do

Município 007

Serviço de Água E Saneamento Ambiental de
SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL
CNPJ: 14.659.593/0001-07 - Insc. Estadual. 71.925.225
Fone: (74) 3614 – 9800 / 3614-9803

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 044/2022
PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 015/2022
LICITAÇÃO DE MODO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU
MEI PARA TODOS OS ITENS.
OBJETO: Consiste na contratação de empresa por Sistema de Registro de Preços conforme art. 15 da
lei nº. 8.666/93, e decreto nº. 7.892/2013, para possível e eventual contratação de empresa para o
fornecimento de cursos e treinamentos, visando atender às necessidades da autarquia municipal o
Serviço de Água e Saneamento Ambiental – SAAE de Juazeiro/BA.
TIPO: Menor Preço Por Item.
DATA: 04 de Julho de 2022
INÍCIO DA SESSÃO: 09h00min
LOCAL: Rua José Araújo, nº. 557, Santo Antônio, Juazeiro - BA, CEP: 48.903-030.
1 - PREÂMBULO:
O Serviço de Água e Saneamento Ambiental - SAAE de Juazeiro/BA, Autarquia criada pela lei
municipal nº 565 de 23 de junho de 1965, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
administrativa à Rua José Araújo, nº. 557, Santo Antônio, Juazeiro - BA, CEP: 48.903-030, inscrito no
CNPJ sob o nº 14.659.593/0001-07 - Insc. Estadual. 71.925.225, através de sua Pregoeira, Sra.
MEYRIJANE DOS SANTOS JERICÓ, instituído pela Portaria Municipal nº 074/2022, de 01 de junho de
2022, nos termos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; do Decreto n.º 3.555 de 8 de agosto de
2000, alterado pelos Decretos de n.º 3.693, de 20 de dezembro de 2000 e 3.784, de 6 de abril de 2001;
da Lei 8.666/93; da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, regulamentada pelo Decreto
n.º 6.204, de 05 de setembro de 2007, bem como no artigo 15, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993
e suas alterações, Decreto n.º 3.931, de 19 de setembro de 2001, alterado pelo de n.º 4.342, de 23 de
agosto de 2002; Decreto Municipal nº 481, de 01 de outubro de 2009 e demais normas legais
regulamentares aplicáveis, torna público que estará reunido com sua equipe de apoio, para receber as
documentações e propostas para licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP, para possível e
eventual contratação de empresa para o fornecimento de cursos e treinamentos, visando atender às
necessidades da autarquia municipal o Serviço de Água e Saneamento Ambiental – SAAE de
Juazeiro/BA, do tipo de licitação “MENOR PREÇO POR ITEM”, conforme condições e especificações
das cláusulas abaixo e dos Anexos I a X a seguir discriminados, os quais fazem parte integrante do
presente edital:
São partes indissociáveis deste Edital os seguintes anexos:
I.Termo de Referência;
II. Modelo de Proposta de Preços;
III. Modelo de Procuração para a Prática de Atos Concernentes ao Certame;
IV. Modelo de Declaração de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.
V. Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor;
VI. Minuta de Ata de Registro de Preços
VII. Minuta de Contrato;
VIII. Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação;
IX. Declaração de Fato Impeditivo;
X. Modelo de Declaração única.
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Diário Oficial do

Município 008

Serviço de Água E Saneamento Ambiental de
SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL
CNPJ: 14.659.593/0001-07 - Insc. Estadual. 71.925.225
Fone: (74) 3614 – 9800 / 3614-9803

1. OBJETO
1.1. A presente licitação tem por escopo o objeto descrito no preâmbulo e deverá ser procedido em
total obediência ao disposto no Anexo I (Termo de referência), que faz parte integrante deste
Edital, como se transcrito fosse.
1.2. O prazo de vigência da Ata, a contar da data da sua assinatura, está indicado no Item 9.5.
1.3. O tipo da licitação está indicado no preâmbulo.
1.4. A contratação com a empresa vencedora obedecerá às condições da minuta de contrato constante
do Anexo VII, deste Edital.
1.5. O fornecimento do objeto desta licitação não poderá sofrer solução de continuidade durante todo o
prazo da sua vigência, devendo ser executados por empregados da contratada, sob a inteira
responsabilidade funcional e operacional desta, mediante vínculo de subordinação dos
trabalhadores para com a empresa contratada, sobre os quais manterá estrita e exclusiva
fiscalização.
2. CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1. Somente serão admitidos a participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as
exigências contidas neste edital e nos seus anexos, que pertençam ao ramo de atividade
pertinente ao objeto licitado.
2.2. Não serão admitidas empresas em consórcio, nem as que estejam suspensas temporariamente de
participar e de licitar com a Administração Pública ou ainda as declaradas inidôneas na forma da
lei.
2.3. As microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedores individuais e sociedades
cooperativas de consumo, terão tratamento diferenciado como prevê as leis 123/2006, 147/2014 e
decreto 8.538/2015, desde que apresente declaração esclarecendo tal situação, com os seguintes
documentos:




Declaração de enquadramento como microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores
familiares, produtores rurais pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades
cooperativas de consumo, em conformidade modelo do Anexo IV;
Declaração firmada pelo representante legal da licitante, que não há nenhum dos impedimentos
previstos no § 4º do Art. 3º da Lei 123/2006;
Comprovante de CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

Para todos os Itens (Cota Reservada para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
Microempreendedor Individual) somente poderão participar microempresas, empresas de pequeno porte
do ramo ou microempreendedores individuais de atividade pertinente ao objeto da contratação que
preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.
3. REGÊNCIA LEGAL DA LICITAÇÃO
3.1. Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições dos termos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho
de 2002, Decreto 7.892/2013 e demais normas regulamentadoras, da Lei Complementar n.º
123/2006 e 147/2014, bem como no artigo 15, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações e Decreto Municipal nº 481, de 01 de outubro de 2009 e demais normas legais
regulamentares aplicáveis.
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Diário Oficial do

Município 009

Serviço de Água E Saneamento Ambiental de
SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL
CNPJ: 14.659.593/0001-07 - Insc. Estadual. 71.925.225
Fone: (74) 3614 – 9800 / 3614-9803

4. CREDENCIAMENTO
a) Reputa-se credenciada junto a pregoeira a pessoa física regularmente designada para representar
a licitante no processo licitatório.
b) O credenciamento de sócios far-se-á através da apresentação do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social, e no caso das sociedades por ações, acompanhado do documento de eleição e
posse dos administradores.
c) O credenciamento de mandatários far-se-á mediante a apresentação de procuração por
instrumento público ou particular que contenha, preferencialmente, o conteúdo constante do modelo
do ANEXO III, devendo ser exibida, no caso de procuração particular, a prova da legitimidade de
quem outorgou os poderes.
d) Cada licitante poderá credenciar apenas um representante;
e) O credenciado não poderá representar empresas diferentes em itens que concorram entre si;
f) Os documentos referidos nos itens anteriores poderão ser apresentados em original, cópia
autenticada ou cópia simples acompanhada do original, para que possa ser autenticada pela
pregoeira.
g) As microempresas e empresas de pequeno porte terão tratamento diferenciado como prevê a lei
123/2006, desde que apresente declaração esclarecendo tal situação, em conformidade com o
modelo do Anexo IV, para fins de aplicação da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006 e Dec.
6204/07, além de apresentar os seguintes documentos:




Declaração firmada pelo representante legal da licitante, que não há nenhum dos
impedimentos previstos no § 4º do Art. 3º da Lei 123/2006;
Comprovante de CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
Copia do contrato social e suas alterações, se houver.

5. PROPOSTAS DE PREÇO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1. QUANTO À FORMA E VALIDADE
5.1.1 - Os documentos da proposta de preços e da habilitação deverão estar dispostos ordenadamente,
contidos em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados, indevassados, os quais deverão estar rubricados
pelo represente legal da empresa, ou por seu mandatário, devendo ser identificados no anverso a razão
social da empresa, no preâmbulo, além da expressão, conforme o caso, Envelope A – Proposta de
Preços, ou Envelope B – Habilitação.
ENVELOPE A
PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2022
ENVELOPE B
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2022
5.1.2 - A proposta de preços deverá estar em original, datilografada ou digitada apenas no anverso, sem
emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada pelo
representante legal da licitante, ou por seu mandatário, sendo necessária, nesta última hipótese, a
juntada da procuração que contemple expressamente este poder.
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Município 010

Serviço de Água E Saneamento Ambiental de
SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL
CNPJ: 14.659.593/0001-07 - Insc. Estadual. 71.925.225
Fone: (74) 3614 – 9800 / 3614-9803

5.1.3 - Os documentos relativos à habilitação deverão ser apresentados em original, cópia autenticada
ou cópia simples acompanhada do original, para que possa ser autenticada pela pregoeira ou outro
membro da comissão.
5.1.4 - As certidões extraídas pela internet somente terão validade se confirmada sua autenticidade.
5.2. PROPOSTA DE PREÇOS
5.2.1 - O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências constantes
do edital, em consonância com o modelo do Anexo II, expressando os valores em moeda nacional –
reais e centavos, em algarismos, até duas casas decimais, ficando esclarecido que não serão admitidas
propostas alternativas.
5.2.2 - A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas
necessárias para o fiel cumprimento do objeto desta licitação, inclusive todos os custos com salários,
encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da contratada, impostos, taxas,
emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel
cumprimento pela contratada das obrigações.
5.2.3 - Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando a
condição de pagamento à vista, não devendo, por isso, computar qualquer custo financeiro para o
período de processamento das faturas.
5.2.4 - A proposta de preços terá o prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias, a contar da data
fixada no preâmbulo para início da sessão pública, facultado, porém, aos proponentes estender tal
validade por prazo superior.
5.2.5 - Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
5.2.6 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, nem propostas
com preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.
5.2.7 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste
Edital ou que consignarem valor global superior aos praticados no mercado ou com preços
manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua
viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os
de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do
contrato.
5.2.8 - A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados.
5.3. HABILITAÇÃO
5.3.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação:
a) de registro público, no caso de empresário individual;
b) em se tratando de sociedades empresárias, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com
suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados,
quando for o caso, dos documentos societários comprobatórios de eleição ou designação e
investidura dos atuais administradores;
c) no caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas
eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos
atos comprobatórios de eleição e investidura dos atuais administradores;
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Serviço de Água E Saneamento Ambiental de
SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL
CNPJ: 14.659.593/0001-07 - Insc. Estadual. 71.925.225
Fone: (74) 3614 – 9800 / 3614-9803

d) decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir.
5.3.2.

A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
licitante.
c)

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de certidão expedida pela
Secretaria da Receita Federal;

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da Certidão
Negativa de Débitos/CND e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.
e) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho através da Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas – CNDT.
5.3.3.

A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:

a) Declaração de que cumpre o inciso XXXIII do art 7º da Constituição Federal (conforme modelo
do anexo V);
b) Declaração sob as penas da lei da inexistência de fato impeditivo da sua habilitação (conforme
modelo do Anexo IX);
c) Declaração Única, em papel timbrado e assinado por um de seus sócios responsáveis.
(conforme modelo do Anexo X);
5.3.4.

A Qualificação Econômico-Financeira será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes documentos:

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com
data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização
da licitação, prevista no preâmbulo, caso o documento não consigne prazo de validade;
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, registrado na Junta Comercial, 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.
6. PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO
6.1. FASE INICIAL
6.1.1. A sessão pública do pregão terá início no dia, hora e local designados no preâmbulo, devendo o
representante da licitante efetuar o seu credenciamento, comprovando que possui os necessários
poderes para formulação de propostas, lances, negociação e para a prática dos demais atos inerentes
ao certame.
6.1.2. Concluída a fase de credenciamento, os licitantes entregarão a pregoeira a Declaração de Pleno
Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação, conforme o modelo constante do Anexo
VIII, o Envelope A - Propostas de Preços, e o Envelope B – Habilitação.
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6.1.3. Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos Envelopes A e B, com a respectiva
documentação, não cabe desistência da proposta.
6.1.4. A abertura dos envelopes relativos às propostas de preço e documentação de habilitação será
realizada sempre em ato público, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada obrigatoriamente pela
pregoeira e facultativamente pelos licitantes.
6.1.5. A pregoeira procederá à abertura dos Envelopes A, conferirá e examinará as propostas nele
contidas, bem como a regularidade das mesmas.
6.1.6. A pregoeira, após o exame e conferência das propostas, classificará a de MENOR PREÇO POR
ITEM e aquelas que tenham apresentado valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento)
relativamente à de menor desconto.
6.1.7. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições
definidas no item anterior, a pregoeira classificará as propostas subsequentes de menor preço, até o
máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os
preços oferecidos nas propostas escritas.
6.1.9. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a pregoeira selecionará todas as propostas em
condições de igualdade e realizará sorteio para a etapa competitiva de lances verbais.
6.1.10. Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do edital e esteja com o
preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo a pregoeira negociar,
visando obter o melhor preço.
6.1.11. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, poderá a pregoeira suspender o
pregão e estabelecer uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias, para o recebimento de
novas propostas.
6.2 ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS
6.2.1. Após a classificação das propostas, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais
pelos proponentes selecionados, que deverão, de forma sucessiva e distinta, apresentar seus lances, a
começar com o autor da proposta selecionada de maior preço e seguido dos demais, em ordem
decrescente, até que não haja mais cobertura da oferta de menor valor.
6.2.2. Somente serão admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do menor valor
anteriormente registrado.
6.2.3. A pregoeira antes da fase de lances definirá o intervalo mínimo de valor entre os lances, como
também, definirá o intervalo máximo para o licitante dar o lance;
6.2.4. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela pregoeira, implicará a exclusão
do licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito
de ordenação das propostas.
6.2.5. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado para a contratação.
6.2.6. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a pregoeira examinará a
aceitabilidade da primeira oferta classificada quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a
respeito.
6.2.7. Sendo aceitável a proposta de menor desconto, a pregoeira dará início à fase de habilitação com a
abertura do envelope contendo a documentação do proponente da melhor oferta, confirmando as suas
condições de habilitação.
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6.2.8. Os documentos de habilitação só serão examinados depois de encerrado o último lance;
6.2.9. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o licitante habilitado será declarado
vencedor.
6.2.10. a pregoeira ignorará os fatos considerados irrelevantes que venham a ocorrer no certame;
6.2.11. Se a oferta não for aceita ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, a pregoeira
examinará a oferta subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo à habilitação do proponente e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que
atenda às condições estabelecidas neste edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
6.2.12 Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor
desconto vier a ser desclassificada ou, ainda, inabilitada, a pregoeira deverá restabelecer a etapa
competitiva de lances entre os licitantes, obedecendo aos critérios anteriormente definidos neste Edital.
6.2.13. A pregoeira, juntamente com a equipe de apoio, lavrará ata circunstanciada da sessão, na qual
serão registrados, dentre outros, os seguintes elementos: os licitantes credenciados; as propostas
escritas, a análise da documentação exigida para habilitação, os recursos interpostos e demais
ocorrências relevantes.
6.2.14. Para a contratação, será observada, em caso de lances e negociação, proposta de descontos
readequada ao que foi ofertado na proposta verbal, que deverá guardar compatibilidade com a proposta
escrita no prazo máximo de 48 horas;
6.2.15. Será permitido o uso de celular para comunicação do representante com a representada, ficando
estipulado que o tempo máximo para tal procedimento não poderá ser maior que três minutos.
7. RECURSOS
7.1. Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a
intenção de recorrer da decisão da pregoeira, através do registro da síntese das suas razões em ata,
sendo que a falta de manifestação imediata e motivada implicará a decadência do direito de recurso e,
consequentemente, a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor pela pregoeira.
7.2. Manifestada a intenção de recorrer, será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação
das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentarem contra
razões, se quiserem, em igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro dia útil subsequente ao do
término do prazo do recorrente.
7.3. O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior do órgão ou entidade
promotora da licitação, será realizado pelo pregoeira no prazo de até 03 (três) dias úteis.
7.4. A autoridade superior do órgão promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias para decidir o
recurso.
7.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
8. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
8.1. Não havendo recurso, a pregoeira adjudicará o objeto da licitação à proponente vencedora, para
posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
8.2. Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade superior adjudicará o objeto licitado ao licitante vencedor, homologando,
em seguida, o procedimento licitatório.
8.3. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação.
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9. DO REGISTRO DOS PREÇOS
9.1 - A melhor proposta terá seu preço registrado em seu valor unitário.
9.2 - O adjudicatário será convocado para assinar a Ata de Registro de Preços cuja minuta integra este
Edital, e deverá fazê-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a convocação, sob pena de decair do direito
ao registro de preços, podendo, ainda, sujeitar-se à penalidade estabelecida no item 17.
9.2.1 - O prazo para a assinatura da Ata poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
Autarquia.
9.2.2 - No ato da assinatura da ATA de Registro de Preços, deverão ser apresentados pelo adjudicatário
os documentos cujos vencimentos ocorram entre o encerramento da sessão e a data da assinatura da
Ata de Registro de Preços.
9.3 - O detentor da Ata não se eximirá das penalidades correspondentes, na hipótese de inexecução
contratual.
9.4 - A existência do preço registrado não obriga o SAAE a firmar as contratações que dele poderão
advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurada à
detentora da Ata de Registro de Preços preferência em igualdade de condições.
9.5 - Ata de Registro de preços tem validade de 12 meses, a contar da data de sua assinatura, conforme
art. 15 da lei nº. 8.666/93, e decreto nº. 7892/2013.
9.6 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro dos Preços, as situações referidas nos
artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.
9.7 - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior,
para a justa remuneração do objeto licitado, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio
econômico - financeiro inicial do contrato.
9.8 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência
de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada
repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.
10. CONTRATAÇÃO
10.1 - O adjudicatário será convocado a assinar o termo de contrato, e terá o prazo de cinco dias corridos
para este fim, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo
81 da lei 8.666/93. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela
parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.
10.2 - O licitante vencedor deverá manter todas as condições de habilitação no decorrer do contrato sob
pena de rescisão do mesmo.
10.3
Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o
contrato, é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação
pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem de classificação,
bem como o atendimento, pelo licitante, das condições de habilitação, procedendo à contratação.
10.4
A assinatura do contrato deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou
mandatário com poderes expressos.
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10.5 A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, na
forma do §1º do artigo 65 da lei 8.666/93.
10.6 A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de descontos previsto no próprio contrato,
as atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento
nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor
corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebração de aditamento.
10.7 A prorrogação do prazo de vigência e acréscimos, se necessário, deverão ser realizados através de
termos aditivos.
11 CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO
11.1. O pagamento será mensal, até o 10° dia após o fornecimento do material, no valor correspondente
ao quantitativo comprovadamente entregue. A licitante vencedora apresentará nota fiscal referente ao
material fornecido a CONTRATANTE, que encaminhará ao Setor de pagamento, toda a documentação
necessária ao seu pagamento.
11.2 Havendo erro na fatura ou recusa pela AUTARQUIA na aceitação do material fornecido, no todo
ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências
necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da
reapresentação, devidamente regularizada.
11.3 Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em
aprovação definitiva do fornecimento total ou parcial.
12 MANUTENÇÕES DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA
12.2 Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes na assinatura do
contrato, será assegurada a recuperação dos valores ora contratados, objetivando a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do disposto no Art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93 e
alterações.
13 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
13.1 – Os recursos orçamentários serão escolhidos no momento da contratação e constarão no
respectivo contrato.
14. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
14.1
Competirá ao Contratante, proceder ao acompanhamento da execução do contrato, que terá seu
objeto recebido:
a) O contrato será fiscalizado pelo servidor(a) o(a) Senhor(a) designado pela administração, que
será nomeado pela autoridade competente, e entre as suas responsabilidades terá que:
b) Anotar em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
c) Transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de
execução, quando for o caso;
d) Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do
contrato;
e) Promover a verificação da execução já realizada, emitindo a competente habilitação para o
recebimento de pagamentos;
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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) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a
execução do contrato.
14.2
A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada de
total responsabilidade na execução do contrato.
15. PENALIDADES
15.1
A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o
contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os
seguintes limites máximos:
I - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese
de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada
dia subsequente ao trigésimo.
15.1.1 A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
15.1.2 As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
15.2
Será advertido verbalmente, pela pregoeira, o licitante cuja conduta vise perturbar o bom
andamento da sessão, podendo essa autoridade determinar a sua retirada do recinto, caso persista na
conduta faltosa.
Parágrafo Primeiro - Pela inexecução total ou parcial do contrato serão aplicadas as sanções previstas
no "caput" desta Cláusula, garantida a defesa prévia, no respectivo processo, no prazo de cinco dias
úteis, podendo haver cumulação das demais sanções com a multa.
15.3
Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da
falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.
16. RESCISÃO
16.1 A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências
contratuais previstas em Lei.
17. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
a. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da lei 8.666/93.
18. IMPUGNAÇÕES
a. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública do pregão, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão,
cabendo a pregoeira decidir sobre a petição no prazo de um (1) dia útil.
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b. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.
19. DISPOSIÇÕES GERAIS
a. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá a pregoeira, se
necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
b. A pregoeira poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo ao registro da
suspensão e a convocação para a continuidade dos mesmos, bem como promover diligências
destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique
em inclusão de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
c. A pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da
documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a
legislação pertinente.
d. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação
poderão ser prestados pela pregoeira, no local e horário indicados no preâmbulo.
e. Os casos omissos serão dirimidos pela pregoeira, com observância da legislação em vigor.
19.1 - Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca de
Juazeiro, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Juazeiro/BA, 01 de Junho de 2022.

________________________________
Meyrijane Dos Santos Jericó
Pregoeira
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ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA
PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 015/2022

DADOS DO SOLICITANTE: SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL – SAAE
JUAZEIRO/BA INSCRITA NO CNPJ: 14.659.593/0001-07
LOCALIZAÇÃO: RUA JOSÉ ARAÚJO, Nº. 557, SANTO ANTÔNIO, JUAZEIRO – BA, CEP: 48.903030. FONE: (74) 3614-9807
1. OBJETO
Consiste na possível e eventual contratação de empresa para o fornecimento de cursos e treinamentos,
visando atender às necessidades da autarquia municipal o Serviço de Água e Saneamento Ambiental –
SAAE de Juazeiro/BA.
1.1. JUSTIFICATIVA:
O curso das normas regulamentadoras se faz necessário para o aperfeiçoamento dos servidores que
compõe a equipe de manutenção nas áreas das bacias do Sistema de Esgotamento Sanitário e do
Sistema de Abastecimento de Água na sede e interior do município. A capacitação continuada nos
órgãos públicos se tornou imprescindível para que se alcance um nível de serviço cada vez mais eficaz e
com qualidade, sendo esta a mudança que se persegue na administração pública.
2. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas relativas às aquisições decorrentes desta licitação serão suportadas pelos recursos
destinados no Orçamento Geral do Serviço de Água e Saneamento Ambiental – SAAE de Juazeiro/BA.
3. ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS:
As especificações do objeto encontram-se detalhadas na tabela abaixo:
ITEM
1

2

3

4

5

DESCRIÇÃO
NR -10 Curso Básico de 40 horas ministrado por engenheiro ou
eletrotécnico (Profissional Qualificado: NR 10.8.1 / Legalmente
Habilitado: NR 10.8.2 / Capacitado: NR 10.8.3 Com proficiência
comprovada) turmas de no máximo 20 alunos
NR -10 Curso complementar de 40 horas ministrado por engenheiro
ou eletrotécnico (Profissional Qualificado: NR 10.8.1 / Legalmente
Habilitado: NR 10.8.2 / Capacitado: NR 10.8.3 Com proficiência
comprovada) turmas de no máximo 20 alunos
NR - 33 Curso de entrante e vigia de 16 horas ministrado por
Profissional qualificado com proficiência comprovada, conhecimento
completo e pratico no assunto, domínio da matéria, com
comprovação de curso pra instrutor de trabalho em espaços
confinados. Turmas de no máximo 20 alunos.
NR - 33 Curso de supervisor de 40 horas ministrado por Profissional
qualificado com proficiência comprovada, conhecimento completo e
pratico no assunto, domínio da matéria, com comprovação de curso
pra instrutor de trabalho em espaços confinados. Turmas de no
máximo 40 alunos.
NR - 35 Curso de 08 horas ministrado por Profissional qualificado
com proficiência comprovada, conhecimento completo e pratico no
assunto, domínio da matéria, com comprovação de curso pra
instrutor de trabalho em altura. Turmas de no máximo 20 alunos.

QUANT

UND.

5

TURMAS

1

TURMAS

5

TURMAS

1

TURMAS

5

TURMAS
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6

7

8

Curso de MOOP de 40 horas ministrado por Profissional qualificado
com proficiência comprovada, conhecimento completo e pratico no
assunto, domínio da matéria, com habilitação em cursos de
instrutores de trânsito realizados por instituições credenciadas pelos
órgãos ou entidades executivos de trânsito dos estados. Turmas de
no máximo 20 alunos.
Curso de primeiros socorros de 08 horas ministrado por Profissional
qualificado (socorristas, bombeiros civis e militares, com proficiência
comprovada, conhecimento completo e pratico no assunto, domínio
da matéria, com habilitação em atendimento pré-hospitalar e nas
ações de primeiro socorros. Turmas de no máximo 20 alunos.
NR - 12 Curso a ser ministrado por Profissional qualificado com
proficiência comprovada, conhecimento completo e pratico no
assunto, domínio da matéria. Turmas de no máximo 20 alunos.

1

TURMAS

5

TURMAS

5

TURMAS

4. DO FORNECIMENTO DO OBJETO
4.1 – O fornecimento será(ão) efetuado(s) mediante encaminhamento, pelo Setor responsável, da
Ordem de fornecimento, devendo nela constar: especificações do objeto, quantitativo, prazo, local da
entrega e preços unitário e total.
4.2 – Durante a vigência do contrato, sua detentora fica obrigada a realizar o fornecimento de acordo
com o preço pactuado, nas quantidades indicadas no contrato e por ventura firmado e em cada Ordem
de fornecimento.
4.3 – O fornecedor não poderá, sem motivo justo, devidamente comprovado e informado, recusar-se a
realizar a entrega do objeto solicitado por esta autarquia Municipal.
4.5 – O(s) fornecimento(s) não será(ão) realizado(s) na hipótese de apresentar irregularidades, não
corresponder às especificações do Contrato ou estar fora dos padrões determinados, devendo ser(em)
refeito(s) pela empresa detentora do contrato no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da
notificação, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital.
5. CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO
5.1 - O pagamento será efetuado em até o 10º (décimo) dia útil após a efetiva comprovação da entrega
do objeto licitado, no valor correspondente ao quantitativo comprovadamente entregue. A participante
vencedora apresentará nota fiscal referente ao fornecimento a CONTRATANTE, que encaminhará ao
Setor de pagamento, toda a documentação necessária ao seu pagamento.
5.2 - Havendo erro na fatura ou recusa pela Autarquia Municipal na aceitação do objeto, no todo ou em
parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias à
sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação,
devidamente regularizada.
5.3 - Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em
aprovação definitiva do fornecimento total ou parcial.
6. DO PRAZO E REALIZAÇÃO DO OBJETO
6.1 – A ata resultante do certame terá vigência de 12 meses contados da data de sua assinatura,
podendo este ser rescindido ou, se assim for da vontade das partes, na conformidade do estabelecido na
Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
6.2 – Os produtos serão fornecidos no ato do recebimento da Ordem de fornecimento.
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6.3 – O(s) licitante(s) contratado(s) deverá(ão) fornecer os produtos solicitados no prazo de cinco dias
após a solicitação do fornecimento, na qual constará o local da entrega, não lhes sendo devido qualquer
acréscimo, seja a que título for.
6.4 – Competirá ao contratado, proceder ao acompanhamento da execução do contrato, bem assim
entregar o objeto no local em que o instrumento convocatório assim determinar.
7. DA HABILITAÇÃO
7.1 – De acordo com a lei 10.520/02 e normas complementares.
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) Responder financeiramente, inclusive pela via judicial, por todos os danos que causar a
CONTRATANTE ou a terceiros, por si, seus empregados ou prepostos, quando da execução deste
Contrato.
b) Não transferir a CONTRATANTE quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que
vinculados à execução do Contrato.
c) Não transferir, no todo ou em parte, o fornecimento objeto do Contrato.
d) Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento, obedecidos aos
limites legais.
e) Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações comerciais, previdenciárias,
tributárias e trabalhistas.
f) Cumprir, rigorosamente, as obrigações referenciadas neste termo de referencia.
g) Manter durante toda a vigência do contrato, as condições admitidas nas fases de habilitação e
proposta.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
a) Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas.
b) Designar pessoas responsáveis pelo encaminhamento e fiscalização do fornecimento do objeto ora
pactuado.
c) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações
contratuais.
d) Comunicar à CONTRATADA, tão logo constate caso de irregularidade, defeito, vícios ou
incorreções na execução do contrato, para que adote as medidas indispensáveis ao bom
andamento do contrato.

Juazeiro/BA, 20 de maio de 2022.

_________________________________
Josivaldo Nunes Barbosa
Técnico de segurança
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 015/2022
À AUTARQUIA MUNICIPAL SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL – SAAE
NESTA
Prezados Senhores,
Pela presente, submetemos à apreciação de vossa senhoria, a nossa proposta relativa à licitação em
epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser
verificados na preparação da mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições
em que se realizará o fornecimento e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de
qualificação definidos no edital em referência.
1 - PROPONENTE:
1.1. - Razão Social 1.2. - Endereço 1.3. - C.N.P.J. 2 - PROPOSTA DE PREÇOS:
Item
1

Descrição
Os itens deverão estar em conformidade com as
descrições constantes no anexo I deste edital

Und

QTD

V. Unitário

V. Total

3 - PRAZO DE VALIDADE E VALOR TOTAL DA PROPOSTA
3.1 Declaramos que o valor total da nossa proposta é de R$ ...........(.............................................) e que
manteremos válida por _____ (_____) dias contados da data de apresentação da mesma.
4 – DECLARAÇÃO:
Declaramos que:
a) Nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do
contrato, bem como todos os custos relativos à mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, as
contribuições fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer
outras necessárias o total fornecimento.
b) Cumpriremos rigorosamente as especificações e as recomendações da fiscalização da
AUTARQUIA.
____________________, _____de __________________ de 2022.

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO III
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME
PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 015/2022

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o (a) Senhor (a).........................,
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº .............., expedido pela
.........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº .....,
residente à rua ..................................................., nº ........ Como nosso mandatário, a quem outorgamos
amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima,
conferindo-lhe poderes para:
(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contraarrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou
acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc.).

_______________, _____de __________________ de 2022.

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DAS MICROEMPRESAS/EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE/MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL.

Prezados Senhores,

Pela presente, declaramos, para os fins legais, ser Microempresa/Empresa de Pequeno Porte/Micro
empreendedor Individual, nos termos da legislação vigente, não havendo nenhum dos impedimentos
previstos nos incisos do § 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/06, e, para efeito do
cumprimento ao estabelecido no inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002, sob as
penalidades cabíveis, que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.
( ) – Há regularidade fazendária.
( ) – Não há regularidade fazendária.

____, __ de ______ de 2022.

___________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR
PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 015/2022

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre,

( X ) nem menor de 16 anos.
( X ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

__________________, _____de __________________ de 2022.

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO VI
PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 015/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 044/2022
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º____/2022
............................................................................, com endereço à ...............................................,
CNPJ/MF Sob o .......................................................... através do seu representante legal,
__________________, R.G. nº. _________________________, CPF nº. _______________________,
conforme instrumento em anexo, vem pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, firmada com a
Autarquia municipal Serviço de Água e Saneamento Ambiental SAAE de Juazeiro/BA, neste ato
representado pelo Pregoeira a Senhora Meiryjane Dos Santos Jericó, devidamente designado pela
Diretora Presidente da autarquia Municipal, obrigar-se ao quanto segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto desta ATA é o registro dos Preços da PROPONENTE devidamente quantificados e
especificados na proposta apresentada no PREGÃO PRESENCIAL SRP nº. 015/2022, para possível e
eventual contratação de empresa para o fornecimento de cursos e treinamentos, visando atender às
necessidades da autarquia municipal o Serviço de Água e Saneamento Ambiental – SAAE de
Juazeiro/BA.
1.1 Os preços constantes desta Ata, ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste
instrumento e do Contrato que venha a ser firmado entre a PROPONENTE e a Administração.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles
poderão advir, ficando-lhe facultado a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário
do registro preferência em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO
2.1 O valor da presente Ata de registro de preços é R$ ............ (….........................................), fixo e
irreajustável, inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transporte, seguros, impostos e taxas
de qualquer natureza. Conforme planilha:
Item
1

Descrição

Und

QTD

V. Unitário

V. Total

CLÁUSULA TERCEIRA – VALIDADE
3.1. Esta Ata de Registro de preços tem validade de 12 meses, a contar da data de sua assinatura,
conforme art. 15 da lei nº. 8.666/93, e decreto nº. 7.892/2013.
CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE
4.1 Cumprir, integralmente, sob pena de cancelamento da presente Ata de registro de preços todas as
cláusulas constantes dos contratos por ventura firmados.
4.2 Cumprir a presente Ata de Registro de Preços, nos termos aqui dispostos, sem prejuízo da cobrança
da multa correspondente ao período total do atraso.

CLÁUSULA QUINTA – INCIDÊNCIAS FISCAIS
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5.1 Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam devidos em
decorrência direta ou indireta da presente Ata, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte,
assim definido nas Normas tributárias.
5.2 A PROPONENTE declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta os tributos,
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes
sobre a compra de matéria, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nesta avaliação, para
efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
CLÁUSULA SEXTA – DO CONTRATO
6.1 Para cada fornecimento será assinado um contrato entre a licitante que tenha firmado a Ata de
Registro de Preços e o titular do órgão ou entidade compradora, com a emissão da respectiva Nota de
Empenho.
6.2 A adjudicatária será convocada para assinatura do contrato no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar
do envio da convocação.
10.1 Para assinatura do respectivo contrato, a licitante declarada vencedora terá que apresentar as
máquinas e demais equipamentos para serem vistoriados;
10.2 A vistoria ficará a cargo do SAAE com seu setor responsável;
10.3
Caso o convocado não apresente o solicitado no item anterior, a administração convocará outro
licitante na ordem de classificação até que seja possível;
10.4 O não atendimento no prazo previsto no subitem 6.2 ou a recusa em assinar o contrato pela
Adjudicatária, implicará das sanções previstas nesta Ata e no Edital.
CLÁUSULA SÉTIMA – REVISÃO DE PREÇOS APÓS A CONTRATAÇÃO
7.1 Os preços deverão ser revistos por solicitação expressa da CONTRATADA, somente para que seja
mantido o equilíbrio econômico – financeiro do contrato.
7.2 A cada pedido de revisão de preço deverá a contratada comprovar e justificar as alterações havidas
na planilha apresentada à época da elaboração da proposta, demonstrando analiticamente a variação
dos componentes dos custos devidamente justificada.
7.3 A critério da Administração, poderá ser exigido da Contratada lista de preços expedidas pelos
fabricantes, que conterão, obrigatoriamente, a data de início da sua vigência e numeração sequencial,
para instrução de pedidos de revisão de preços.
7.4 Na análise do pedido de revisão, entre outros critérios, o órgão gerenciador adotará para verificação
dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre
empresas do reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela
própria ou por instituto de pesquisa, utilizando-se, também, de índices setoriais e outros adotados pelo
Governo Federal, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser
instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da
Administração no prazo de 15 (quinze) dias.
7.5 É vedado à Contratada interromper o fornecimento enquanto aguarda o tramite do processo de
revisão de preços, estando neste caso, sujeita às sanções legais.
7.6 Quando, através de pesquisa ou impugnação de terceiros, a Administração verificar que o valor
registrado está acima dos preços praticados no mercado, convocará a PROPONENTE, através de
correspondência oficial, para adequar os preços registrados aqueles oficialmente, reconhecido pelo
órgão gerenciador, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da notificação.
7.7 Na hipótese da PROPONENTE não efetuar a adequação dos preços de mercado, o órgão
gerenciador, a seu critério poderá cancelar parcial ou totalmente a Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA OITAVA – SANÇÕES
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8.1 Poderão ser aplicadas pela Administração à adjudicatária, as sanções previstas no art. 7º da lei
10.520/02 e art. 87 da Lei nº. 8666/93.
CLÁUSULA NONA – CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO DA ATA
9.1 O órgão gerenciador poderá, desde que conveniente aos interesses administrativos, cancelar esta
ATA, sem que com isso, o Fornecedor/prestador tenha direito a interpor recursos ou a indenizações.
9.1 O cancelamento parcial ou total de Itens registrados far-se-á sempre a critério do órgão gerenciador.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO
10.1 Fica eleito o foro da Cidade de Juazeiro/BA, como o competente para dirimir questões decorrentes
do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
Juazeiro/BA, ________ de ________________de 2022.

_______________________________________
ADMINISTRAÇÃO

_______________________________________
FORNECEDOR/PROPONENTE

21
Endereço: Rua José Araújo, nº. 557, Santo Antônio, Juazeiro - BA, CEP: 48.903-030.

Rua do Paraiso | 02 | Santo Antônio | Juazeiro-Ba
www.saaejuazeiro.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1176C745CF35AE020D43C57F0729C1EA

segunda-feira, 20 de junho de 2022 | Ano IX - Edição nº 00970 | Caderno 1

Diário Oficial do

Município 028

Serviço de Água E Saneamento Ambiental de
SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL
CNPJ: 14.659.593/0001-07 - Insc. Estadual. 71.925.225
Fone: (74) 3614 – 9800 / 3614-9803

ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.º ________/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE
SI CELEBRAM A AUTARQUIA SERVIÇO DE
ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL SAAE
DE
JUAZEIRO-BA
E
A
EMPRESA
________________, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado o Serviço de Água e
Saneamento Ambiental - SAAE de Juazeiro/BA, Autarquia criada pela lei municipal nº 565 de 23 de
junho de 1965, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua José Araújo, nº.
557, Santo Antônio, Juazeiro - BA, CEP: 48.903-030, inscrito no CNPJ sob o nº 14.659.593/0001-07 Insc. Estadual. 71.925.225, neste ato representado pelo seu Diretor-Presidente, Britoaldo Alves Bessa,
brasileiro, casado, advogado, OAB 56751 portador da Cédula de Identidade nº 03.999.392-29, expedida
pela SSP/BA, e CPF/MF nº 576.615.025-34, residente nesta cidade no Av. Comandante Manoel Severo
– Condomínio Terra dos Sonhos, QD I, lote 5, Country Club, Juazeiro/BA, doravante denominado
CONTRATANTE, e a firma............................., CNPJ Nº....................., com sede em.............. Neste ato
representado por..............., doravante simplesmente denominada CONTRATADA, tendo em vista a
homologação do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 015/2022 resolvem celebrar o presente CONTRATO
que será regido pelas disposições da Lei nº 8.666/93, 10.520/02, alterações posteriores e pelas
cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Consiste na contratação de empresa para o fornecimento de cursos e treinamentos, visando atender às
necessidades da autarquia municipal o Serviço de Água e Saneamento Ambiental – SAAE de
Juazeiro/BA.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Integram este contrato, independentemente de transcrições, a proposta da
Contratada o edital e demais documentos apresentados no PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 015/2022.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O fornecimento será efetuada parceladamente. A licitante vencedora
somente fornecerá o material mediante solicitação expressa da Autarquia Municipal Serviço De Água e
Saneamento Ambiental SAAE, em formulário próprio, carimbado e assinado por pessoa autorizada para
o feito.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas com o objeto deste Contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária a seguir
especificada:
Órgão:
Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte:
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pelo fornecimento abaixo especificado, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, os seguintes
preços unitários:
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PLANILHA COM VALOR DOS ITENS:
Item
Descrição
1

Und

QTD

V. Unitário

V. Total

O valor estimado deste Contrato é de R$ ........(........................................).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes
na assinatura do contrato, será assegurada a recuperação dos valores ora contratados, objetivando a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do disposto no Art. 65, II, “d”, da Lei nº
8.666/93 e alterações.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os
custos e despesas de qualquer natureza, notadamente os relativos a transporte e outros quaisquer que,
direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste Contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O faturamento deverá ser apresentado pelo Contratado através de Nota
Fiscal/Fatura, em duas vias, com os requisitos de lei, no local de entrega do material, no prazo
estabelecido no PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 015/2022.
PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento em até o 10° dia após o fornecimento do material, no valor
correspondente ao quantitativo comprovadamente entregue. A licitante vencedora apresentará nota fiscal
referente ao material fornecido a CONTRATANTE, que encaminhará ao Setor de pagamento, toda a
documentação necessária ao seu pagamento.
PARÁGRAFO QUINTO - Havendo erro na fatura ou recusa pela Autarquia Municipal na aceitação do
material fornecido, no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome
as providências necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data
da reapresentação, devidamente regularizada.
PARÁGRAFO SEXTO - Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais,
nem implicará em aprovação definitiva do fornecimento total ou parcial.
PARÁGRAFO SÉTIMO - As faturas deverão ser obrigatoriamente acompanhadas das guias de
recolhimento dos encargos sociais devidos (INSS e FGTS), em relação ao mês anterior ao da emissão
da fatura relativo ao fornecimento ocorrido.
PARÁGRAFO OITAVO - O pagamento estará condicionado ao cumprimento do estabelecido neste
Contrato.
CLÁUSULA QUARTA - PRAZO
O prazo deste contrato terá início na data de sua assinatura e vigorará até .........................................
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O fornecimento será efetuado parceladamente.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, qualquer fornecimento em
desacordo com as especificações da licitação, da proposta da Contratada e as disposições deste
Contrato.
CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO
a) O contrato será fiscalizado pelo servidor(a) o(a) Senhor(a) designado pela administração, que será
nomeado pela autoridade competente, e entre as suas responsabilidades terá que:
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b) Anotar em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
c) Transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de execução,
quando for o caso;
d) Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato;
e) Promover a verificação da execução já realizada, emitindo a competente habilitação para o
recebimento de pagamentos;
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;
Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a execução
do contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Além das obrigações constantes deste Contrato a CONTRATADA se obriga a:
a) Responder financeiramente, inclusive pela via judicial, por todos os danos que causar a
CONTRATANTE ou a terceiros, por si, seus empregados ou prepostos, quando da execução deste
Contrato.
b) Não transferir a CONTRATANTE quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que
vinculados à execução do presente Contrato.
c) Não transferir, no todo ou em parte, o fornecimento objeto do presente Contrato.
d) Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento, obedecidos aos
limites legais.
e) Responder por todos os ônus e obrigações
previdenciárias, tributárias e trabalhistas.
f)

concernentes às

legislações comerciais,

Cumprir, rigorosamente, as obrigações referenciadas no Anexo I do Edital do PREGÃO
PRESENCIAL SRP nº 015/2022.

g) Manter durante toda a vigência do contrato, as condições admitidas nas fases de habilitação e
propostas.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas na
Cláusula terceira deste instrumento.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Designar pessoas responsáveis pelo encaminhamento e fiscalização do
fornecimento do objeto ora pactuado.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que
atendidas às obrigações contratuais.
PARÁGRAFO QUARTO – Comunicar à CONTRATADA, tão logo constate caso de irregularidade,
defeito, vícios ou incorreções na execução do contrato, para que adote as medidas indispensáveis ao
bom andamento do contrato.
CLÁUSULA NONA - MULTAS E SANÇÕES
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do
contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da
infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive
no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço
da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte o fornecimento
não realizado;
0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia
subsequente ao trigésimo.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
PARÁGRAFO TERCEIRO - As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
PARÁGRAFO QUARTO - Pela inexecução total ou parcial do contrato serão aplicadas as sanções
previstas no "caput" desta Cláusula, garantida a defesa prévia, no respectivo processo, no prazo de
cinco dias úteis, podendo haver cumulação das demais sanções com a multa.
PARÁGRAFO QUINTO - Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza
e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na
prática do ato.
CLÁUSULA DÉCIMA - INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Declarada a rescisão deste Contrato, com fundamento nos incisos I a XII do
art. 78, da Lei nº 8666/93, o Contratado que laborar em culpa perderá, em favor da CONTRATANTE, a
garantia de execução prestada e seus reforços, podendo, ainda, a CONTRATANTE promover o
ressarcimento de perdas e danos por via administrativa ou judicial, através de processo de execução e
neste ultimo caso o presente Contrato servirá de título executivo extrajudicial.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS
Este Contrato reger-se-á, ainda, pelas seguintes disposições gerais:
a) O Contratado responderá por todos os danos que causar a CONTRATANTE ou a terceiros, por si, seus
empregados ou prepostos, quando da execução deste Contrato.
b) A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato.
c) O Contratado obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações ora assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.
d) O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em
parte, salvo expressa autorização da Contratante.
e) Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que compatíveis
com os preceitos de direito público, aplicarão, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos
e as disposições de direito privado.
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f) O Contratado responderá por todos os danos decorrentes de paralisações na execução do
fornecimento, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa do Contratado,
apurado na forma da legislação vigente, quando comunicados à CONTRATANTE, no prazo de 48 horas
da ocorrência, ou ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.
g) Após o trigésimo dia de paralisação do fornecimento, a CONTRATANTE poderá optar por uma das
seguintes alternativas:
 Promover a rescisão contratual, com as consequências previstas no art. 80, da lei nº 8666/93,
respondendo o Contratado com as perdas e danos decorrentes da rescisão;
 Exigir a execução do Contrato, sem prejuízo da cobrança de multa correspondente ao período total do
atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor.
h) A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida deste Contrato e seus aditamentos, no Diário
Oficial do Município, no prazo de lei.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
Os Contratantes elegem o foro da Cidade de Juazeiro, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente
Contrato.
E por assim estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor
e forma, na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Juazeiro/BA, ............ de ........................ de 2022.

_________________________
CONTRATANTE
__________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
_________________________
_________________________
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ANEXO VIII
PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 015/2022

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

A empresa _________________________, CNPJ ____________, declara a Autarquia municipal Serviço
de Água e Saneamento Ambiental SAAE de Juazeiro/BA, para fins de participação no procedimento
licitatório sob a modalidade do PREGÃO PRESENCIAL SRP 015/2022, cumprir plenamente todos os
requisitos de habilitação, nos termos do artigo 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520/2002, e do subitem 6.1.2 do
Edital, estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal.

______________, ____ de __________________ de 2022.

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO IX

PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 015/2022

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

____________________________________________, na qualidade de representante legal da empresa
___________________________________________, declara sob as penas da Lei, nos termos do
parágrafo 2º, art. 32 da lei nº 8666/93, que até a presente data de entrega dos envelopes, nenhum fato
ocorreu que inabilite a empresa à participar da presente licitação.

____________, _____ de _______________ de 2022.

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

28
Endereço: Rua José Araújo, nº. 557, Santo Antônio, Juazeiro - BA, CEP: 48.903-030.

Rua do Paraiso | 02 | Santo Antônio | Juazeiro-Ba
www.saaejuazeiro.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1176C745CF35AE020D43C57F0729C1EA

segunda-feira, 20 de junho de 2022 | Ano IX - Edição nº 00970 | Caderno 1

Diário Oficial do

Município 035

Serviço de Água E Saneamento Ambiental de
SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL
CNPJ: 14.659.593/0001-07 - Insc. Estadual. 71.925.225
Fone: (74) 3614 – 9800 / 3614-9803

ANEXO X

PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 015/2022

DECLARAÇÃO ÚNICA

A empresa _____________________, inscrita no CNPJ sob o n° _____________, declara que:

1) Aceitamos as condições estipuladas neste Edital, ressalvada a hipótese de impugnação;
2) Executaremos o contrato de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela AUTARQUIA;
3) Obedeceremos às ordens expedidas pela AUTARQUIA, durante a execução do contrato;
4) Entre nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não figuram
empregados da AUTARQUIA;
5) O endereço para correspondência é ______, o telefone para contato é ____, e nosso representante
legal para assinatura de eventual contrato é o Sr (a) ____________, brasileiro, ________, ________,
residente e domiciliado a _____________, inscrito (a) no CPF sob o n° ___________.

____________, _____ de _______________ de 2022.

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 016/2022

O SAAE comunica que fará realizar no próximo dia 04 de julho de 2022, às 11:00 hs, a
abertura da licitação na modalidade pregão presencial por Sistema de Registro de Preços, do
Tipo Menor preço por lote. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa por
Sistema de Registro de Preços conforme art. 15 da lei nº. 8.666/93, e decreto nº. 7.892/2013,
para possível e eventual contratação de empresa para o fornecimento de refeições de café da
manha e da janta para atendimento de diversos setores, visando atender às necessidades da
autarquia municipal o Serviço de Água e Saneamento Ambiental – SAAE de Juazeiro/BA.
Informações: Departamento de Compras e Licitações do Serviço de Água e Saneamento
Ambiental - SAAE de Juazeiro/BA, com sede administrativa à Rua José Araújo, nº. 557, Santo
Antônio, Juazeiro - BA, CEP: 48.903-030, das 08h:00min às 14h:00min, Tel. (74) 3614-9807.
Juazeiro, 20 de Junho de 2022.

MEYRIJANE DOS SANTOS JERICÓ
PREGOEIRA
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 045/2022
PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 016/2022
LICITAÇÃO DE MODO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU
MEI PARA TODOS OS ITENS.
OBJETO: Consiste na contratação de empresa por Sistema de Registro de Preços conforme art. 15 da
lei nº. 8.666/93, e decreto nº. 7.892/2013, para possível e eventual contratação de empresa para o
fornecimento de refeições de café da manha e da janta para atendimento de diversos setores, visando
atender às necessidades da autarquia municipal o Serviço de Água e Saneamento Ambiental – SAAE de
Juazeiro/BA.
TIPO: Menor Preço Por Item.
DATA: 04 de Julho de 2022
INÍCIO DA SESSÃO: 11h00min
LOCAL: Rua José Araújo, nº. 557, Santo Antônio, Juazeiro - BA, CEP: 48.903-030.
1 - PREÂMBULO:
O Serviço de Água e Saneamento Ambiental - SAAE de Juazeiro/BA, Autarquia criada pela lei
municipal nº 565 de 23 de junho de 1965, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
administrativa à Rua José Araújo, nº. 557, Santo Antônio, Juazeiro - BA, CEP: 48.903-030, inscrito no
CNPJ sob o nº 14.659.593/0001-07 - Insc. Estadual. 71.925.225, através de sua Pregoeira, Sra.
MEYRIJANE DOS SANTOS JERICÓ, instituído pela Portaria Municipal nº 074/2022, de 01 de junho de
2022, nos termos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; do Decreto n.º 3.555 de 8 de agosto de
2000, alterado pelos Decretos de n.º 3.693, de 20 de dezembro de 2000 e 3.784, de 6 de abril de 2001;
da Lei 8.666/93; da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, regulamentada pelo Decreto
n.º 6.204, de 05 de setembro de 2007, bem como no artigo 15, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993
e suas alterações, Decreto n.º 3.931, de 19 de setembro de 2001, alterado pelo de n.º 4.342, de 23 de
agosto de 2002; Decreto Municipal nº 481, de 01 de outubro de 2009 e demais normas legais
regulamentares aplicáveis, torna público que estará reunido com sua equipe de apoio, para receber as
documentações e propostas para licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP, para possível e
eventual contratação de empresa para o fornecimento de refeições de café da manha e da janta para
atendimento de diversos setores, visando atender às necessidades da autarquia municipal o Serviço de
Água e Saneamento Ambiental – SAAE de Juazeiro/BA, do tipo de licitação “MENOR PREÇO POR
ITEM”, conforme condições e especificações das cláusulas abaixo e dos Anexos I a X a seguir
discriminados, os quais fazem parte integrante do presente edital:
São partes indissociáveis deste Edital os seguintes anexos:
I.Termo de Referência;
II. Modelo de Proposta de Preços;
III. Modelo de Procuração para a Prática de Atos Concernentes ao Certame;
IV. Modelo de Declaração de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.
V. Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor;
VI. Minuta de Ata de Registro de Preços
VII. Minuta de Contrato;
VIII. Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação;
IX. Declaração de Fato Impeditivo;
X. Modelo de Declaração única.
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1. OBJETO
1.1. A presente licitação tem por escopo o objeto descrito no preâmbulo e deverá ser procedido em
total obediência ao disposto no Anexo I (Termo de referência), que faz parte integrante deste
Edital, como se transcrito fosse.
1.2. O prazo de vigência da Ata, a contar da data da sua assinatura, está indicado no Item 9.5.
1.3. O tipo da licitação está indicado no preâmbulo.
1.4. A contratação com a empresa vencedora obedecerá às condições da minuta de contrato constante
do Anexo VII, deste Edital.
1.5. O fornecimento do objeto desta licitação não poderá sofrer solução de continuidade durante todo o
prazo da sua vigência, devendo ser executados por empregados da contratada, sob a inteira
responsabilidade funcional e operacional desta, mediante vínculo de subordinação dos
trabalhadores para com a empresa contratada, sobre os quais manterá estrita e exclusiva
fiscalização.
2. CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1. Somente serão admitidos a participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as
exigências contidas neste edital e nos seus anexos, que pertençam ao ramo de atividade
pertinente ao objeto licitado.
2.2. Não serão admitidas empresas em consórcio, nem as que estejam suspensas temporariamente de
participar e de licitar com a Administração Pública ou ainda as declaradas inidôneas na forma da
lei.
2.3. As microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedores individuais e sociedades
cooperativas de consumo, terão tratamento diferenciado como prevê as leis 123/2006, 147/2014 e
decreto 8.538/2015, desde que apresente declaração esclarecendo tal situação, com os seguintes
documentos:




Declaração de enquadramento como microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores
familiares, produtores rurais pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades
cooperativas de consumo, em conformidade modelo do Anexo IV;
Declaração firmada pelo representante legal da licitante, que não há nenhum dos impedimentos
previstos no § 4º do Art. 3º da Lei 123/2006;
Comprovante de CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

Para todos os Itens (Cota Reservada para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
Microempreendedor Individual) somente poderão participar microempresas, empresas de pequeno porte
do ramo ou microempreendedores individuais de atividade pertinente ao objeto da contratação que
preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.
3. REGÊNCIA LEGAL DA LICITAÇÃO
3.1. Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições dos termos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho
de 2002, Decreto 7.892/2013 e demais normas regulamentadoras, da Lei Complementar n.º
123/2006 e 147/2014, bem como no artigo 15, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações e Decreto Municipal nº 481, de 01 de outubro de 2009 e demais normas legais
regulamentares aplicáveis.
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4. CREDENCIAMENTO
a) Reputa-se credenciada junto a pregoeira a pessoa física regularmente designada para representar
a licitante no processo licitatório.
b) O credenciamento de sócios far-se-á através da apresentação do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social, e no caso das sociedades por ações, acompanhado do documento de eleição e
posse dos administradores.
c) O credenciamento de mandatários far-se-á mediante a apresentação de procuração por
instrumento público ou particular que contenha, preferencialmente, o conteúdo constante do modelo
do ANEXO III, devendo ser exibida, no caso de procuração particular, a prova da legitimidade de
quem outorgou os poderes.
d) Cada licitante poderá credenciar apenas um representante;
e) O credenciado não poderá representar empresas diferentes em itens que concorram entre si;
f) Os documentos referidos nos itens anteriores poderão ser apresentados em original, cópia
autenticada ou cópia simples acompanhada do original, para que possa ser autenticada pela
pregoeira.
g) As microempresas e empresas de pequeno porte terão tratamento diferenciado como prevê a lei
123/2006, desde que apresente declaração esclarecendo tal situação, em conformidade com o
modelo do Anexo IV, para fins de aplicação da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006 e Dec.
6204/07, além de apresentar os seguintes documentos:




Declaração firmada pelo representante legal da licitante, que não há nenhum dos
impedimentos previstos no § 4º do Art. 3º da Lei 123/2006;
Comprovante de CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
Copia do contrato social e suas alterações, se houver.

5. PROPOSTAS DE PREÇO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1. QUANTO À FORMA E VALIDADE
5.1.1 - Os documentos da proposta de preços e da habilitação deverão estar dispostos ordenadamente,
contidos em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados, indevassados, os quais deverão estar rubricados
pelo represente legal da empresa, ou por seu mandatário, devendo ser identificados no anverso a razão
social da empresa, no preâmbulo, além da expressão, conforme o caso, Envelope A – Proposta de
Preços, ou Envelope B – Habilitação.
ENVELOPE A
PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2022
ENVELOPE B
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2022
5.1.2 - A proposta de preços deverá estar em original, datilografada ou digitada apenas no anverso, sem
emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada pelo
representante legal da licitante, ou por seu mandatário, sendo necessária, nesta última hipótese, a
juntada da procuração que contemple expressamente este poder.
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5.1.3 - Os documentos relativos à habilitação deverão ser apresentados em original, cópia autenticada
ou cópia simples acompanhada do original, para que possa ser autenticada pela pregoeira ou outro
membro da comissão.
5.1.4 - As certidões extraídas pela internet somente terão validade se confirmada sua autenticidade.
5.2. PROPOSTA DE PREÇOS
5.2.1 - O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências constantes
do edital, em consonância com o modelo do Anexo II, expressando os valores em moeda nacional –
reais e centavos, em algarismos, até duas casas decimais, ficando esclarecido que não serão admitidas
propostas alternativas.
5.2.2 - A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas
necessárias para o fiel cumprimento do objeto desta licitação, inclusive todos os custos com salários,
encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da contratada, impostos, taxas,
emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel
cumprimento pela contratada das obrigações.
5.2.3 - Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando a
condição de pagamento à vista, não devendo, por isso, computar qualquer custo financeiro para o
período de processamento das faturas.
5.2.4 - A proposta de preços terá o prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias, a contar da data
fixada no preâmbulo para início da sessão pública, facultado, porém, aos proponentes estender tal
validade por prazo superior.
5.2.5 - Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
5.2.6 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, nem propostas
com preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.
5.2.7 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste
Edital ou que consignarem valor global superior aos praticados no mercado ou com preços
manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua
viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os
de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do
contrato.
5.2.8 - A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados.
5.3. HABILITAÇÃO
5.3.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação:
a) de registro público, no caso de empresário individual;
b) em se tratando de sociedades empresárias, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com
suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados,
quando for o caso, dos documentos societários comprobatórios de eleição ou designação e
investidura dos atuais administradores;
c) no caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas
eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos
atos comprobatórios de eleição e investidura dos atuais administradores;
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d) decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir.
5.3.2.

A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
licitante.
c)

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de certidão expedida pela
Secretaria da Receita Federal;

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da Certidão
Negativa de Débitos/CND e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.
e) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho através da Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas – CNDT.
5.3.3.

A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:

a) Declaração de que cumpre o inciso XXXIII do art 7º da Constituição Federal (conforme modelo
do anexo V);
b) Declaração sob as penas da lei da inexistência de fato impeditivo da sua habilitação (conforme
modelo do Anexo IX);
c) Declaração Única, em papel timbrado e assinado por um de seus sócios responsáveis.
(conforme modelo do Anexo X);
5.3.4.

A Qualificação Econômico-Financeira será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes documentos:

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com
data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização
da licitação, prevista no preâmbulo, caso o documento não consigne prazo de validade;
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, registrado na Junta Comercial, 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.
6. PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO
6.1. FASE INICIAL
6.1.1. A sessão pública do pregão terá início no dia, hora e local designados no preâmbulo, devendo o
representante da licitante efetuar o seu credenciamento, comprovando que possui os necessários
poderes para formulação de propostas, lances, negociação e para a prática dos demais atos inerentes
ao certame.
6.1.2. Concluída a fase de credenciamento, os licitantes entregarão a pregoeira a Declaração de Pleno
Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação, conforme o modelo constante do Anexo
VIII, o Envelope A - Propostas de Preços, e o Envelope B – Habilitação.
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6.1.3. Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos Envelopes A e B, com a respectiva
documentação, não cabe desistência da proposta.
6.1.4. A abertura dos envelopes relativos às propostas de preço e documentação de habilitação será
realizada sempre em ato público, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada obrigatoriamente pela
pregoeira e facultativamente pelos licitantes.
6.1.5. A pregoeira procederá à abertura dos Envelopes A, conferirá e examinará as propostas nele
contidas, bem como a regularidade das mesmas.
6.1.6. A pregoeira, após o exame e conferência das propostas, classificará a de MENOR PREÇO POR
ITEM e aquelas que tenham apresentado valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento)
relativamente à de menor desconto.
6.1.7. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições
definidas no item anterior, a pregoeira classificará as propostas subsequentes de menor preço, até o
máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os
preços oferecidos nas propostas escritas.
6.1.9. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a pregoeira selecionará todas as propostas em
condições de igualdade e realizará sorteio para a etapa competitiva de lances verbais.
6.1.10. Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do edital e esteja com o
preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo a pregoeira negociar,
visando obter o melhor preço.
6.1.11. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, poderá a pregoeira suspender o
pregão e estabelecer uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias, para o recebimento de
novas propostas.
6.2 ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS
6.2.1. Após a classificação das propostas, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais
pelos proponentes selecionados, que deverão, de forma sucessiva e distinta, apresentar seus lances, a
começar com o autor da proposta selecionada de maior preço e seguido dos demais, em ordem
decrescente, até que não haja mais cobertura da oferta de menor valor.
6.2.2. Somente serão admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do menor valor
anteriormente registrado.
6.2.3. A pregoeira antes da fase de lances definirá o intervalo mínimo de valor entre os lances, como
também, definirá o intervalo máximo para o licitante dar o lance;
6.2.4. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela pregoeira, implicará a exclusão
do licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito
de ordenação das propostas.
6.2.5. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado para a contratação.
6.2.6. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a pregoeira examinará a
aceitabilidade da primeira oferta classificada quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a
respeito.
6.2.7. Sendo aceitável a proposta de menor desconto, a pregoeira dará início à fase de habilitação com a
abertura do envelope contendo a documentação do proponente da melhor oferta, confirmando as suas
condições de habilitação.
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6.2.8. Os documentos de habilitação só serão examinados depois de encerrado o último lance;
6.2.9. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o licitante habilitado será declarado
vencedor.
6.2.10. a pregoeira ignorará os fatos considerados irrelevantes que venham a ocorrer no certame;
6.2.11. Se a oferta não for aceita ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, a pregoeira
examinará a oferta subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo à habilitação do proponente e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que
atenda às condições estabelecidas neste edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
6.2.12 Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor
desconto vier a ser desclassificada ou, ainda, inabilitada, a pregoeira deverá restabelecer a etapa
competitiva de lances entre os licitantes, obedecendo aos critérios anteriormente definidos neste Edital.
6.2.13. A pregoeira, juntamente com a equipe de apoio, lavrará ata circunstanciada da sessão, na qual
serão registrados, dentre outros, os seguintes elementos: os licitantes credenciados; as propostas
escritas, a análise da documentação exigida para habilitação, os recursos interpostos e demais
ocorrências relevantes.
6.2.14. Para a contratação, será observada, em caso de lances e negociação, proposta de descontos
readequada ao que foi ofertado na proposta verbal, que deverá guardar compatibilidade com a proposta
escrita no prazo máximo de 48 horas;
6.2.15. Será permitido o uso de celular para comunicação do representante com a representada, ficando
estipulado que o tempo máximo para tal procedimento não poderá ser maior que três minutos.
7. RECURSOS
7.1. Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a
intenção de recorrer da decisão da pregoeira, através do registro da síntese das suas razões em ata,
sendo que a falta de manifestação imediata e motivada implicará a decadência do direito de recurso e,
consequentemente, a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor pela pregoeira.
7.2. Manifestada a intenção de recorrer, será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação
das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentarem contra
razões, se quiserem, em igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro dia útil subsequente ao do
término do prazo do recorrente.
7.3. O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior do órgão ou entidade
promotora da licitação, será realizado pelo pregoeira no prazo de até 03 (três) dias úteis.
7.4. A autoridade superior do órgão promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias para decidir o
recurso.
7.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
8. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
8.1. Não havendo recurso, a pregoeira adjudicará o objeto da licitação à proponente vencedora, para
posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
8.2. Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade superior adjudicará o objeto licitado ao licitante vencedor, homologando,
em seguida, o procedimento licitatório.
8.3. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação.
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9. DO REGISTRO DOS PREÇOS
9.1 - A melhor proposta terá seu preço registrado em seu valor unitário.
9.2 - O adjudicatário será convocado para assinar a Ata de Registro de Preços cuja minuta integra este
Edital, e deverá fazê-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a convocação, sob pena de decair do direito
ao registro de preços, podendo, ainda, sujeitar-se à penalidade estabelecida no item 17.
9.2.1 - O prazo para a assinatura da Ata poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
Autarquia.
9.2.2 - No ato da assinatura da ATA de Registro de Preços, deverão ser apresentados pelo adjudicatário
os documentos cujos vencimentos ocorram entre o encerramento da sessão e a data da assinatura da
Ata de Registro de Preços.
9.3 - O detentor da Ata não se eximirá das penalidades correspondentes, na hipótese de inexecução
contratual.
9.4 - A existência do preço registrado não obriga o SAAE a firmar as contratações que dele poderão
advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurada à
detentora da Ata de Registro de Preços preferência em igualdade de condições.
9.5 - Ata de Registro de preços tem validade de 12 meses, a contar da data de sua assinatura, conforme
art. 15 da lei nº. 8.666/93, e decreto nº. 7892/2013.
9.6 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro dos Preços, as situações referidas nos
artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.
9.7 - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior,
para a justa remuneração do objeto licitado, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio
econômico - financeiro inicial do contrato.
9.8 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência
de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada
repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.
10. CONTRATAÇÃO
10.1 - O adjudicatário será convocado a assinar o termo de contrato, e terá o prazo de cinco dias corridos
para este fim, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo
81 da lei 8.666/93. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela
parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.
10.2 - O licitante vencedor deverá manter todas as condições de habilitação no decorrer do contrato sob
pena de rescisão do mesmo.
10.3
Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o
contrato, é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação
pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem de classificação,
bem como o atendimento, pelo licitante, das condições de habilitação, procedendo à contratação.
10.4
A assinatura do contrato deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou
mandatário com poderes expressos.
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10.5 A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, na
forma do §1º do artigo 65 da lei 8.666/93.
10.6 A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de descontos previsto no próprio contrato,
as atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento
nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor
corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebração de aditamento.
10.7 A prorrogação do prazo de vigência e acréscimos, se necessário, deverão ser realizados através de
termos aditivos.
11 CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO
11.1. O pagamento será mensal, até o 10° dia após o fornecimento do material, no valor correspondente
ao quantitativo comprovadamente entregue. A licitante vencedora apresentará nota fiscal referente ao
material fornecido a CONTRATANTE, que encaminhará ao Setor de pagamento, toda a documentação
necessária ao seu pagamento.
11.2 Havendo erro na fatura ou recusa pela AUTARQUIA na aceitação do material fornecido, no todo
ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências
necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da
reapresentação, devidamente regularizada.
11.3 Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em
aprovação definitiva do fornecimento total ou parcial.
12 MANUTENÇÕES DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA
12.2 Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes na assinatura do
contrato, será assegurada a recuperação dos valores ora contratados, objetivando a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do disposto no Art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93 e
alterações.
13 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
13.1 – Os recursos orçamentários serão escolhidos no momento da contratação e constarão no
respectivo contrato.
14. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
14.1
Competirá ao Contratante, proceder ao acompanhamento da execução do contrato, que terá seu
objeto recebido:
a) O contrato será fiscalizado pelo servidor(a) o(a) Senhor(a) designado pela administração, que
será nomeado pela autoridade competente, e entre as suas responsabilidades terá que:
b) Anotar em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
c) Transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de
execução, quando for o caso;
d) Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do
contrato;
e) Promover a verificação da execução já realizada, emitindo a competente habilitação para o
recebimento de pagamentos;
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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) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a
execução do contrato.
14.2
A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada de
total responsabilidade na execução do contrato.
15. PENALIDADES
15.1
A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o
contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os
seguintes limites máximos:
I - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese
de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada
dia subsequente ao trigésimo.
15.1.1 A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
15.1.2 As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
15.2
Será advertido verbalmente, pela pregoeira, o licitante cuja conduta vise perturbar o bom
andamento da sessão, podendo essa autoridade determinar a sua retirada do recinto, caso persista na
conduta faltosa.
Parágrafo Primeiro - Pela inexecução total ou parcial do contrato serão aplicadas as sanções previstas
no "caput" desta Cláusula, garantida a defesa prévia, no respectivo processo, no prazo de cinco dias
úteis, podendo haver cumulação das demais sanções com a multa.
15.3
Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da
falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.
16. RESCISÃO
16.1 A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências
contratuais previstas em Lei.
17. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
a. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da lei 8.666/93.
18. IMPUGNAÇÕES
a. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública do pregão, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão,
cabendo a pregoeira decidir sobre a petição no prazo de um (1) dia útil.
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b. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.
19. DISPOSIÇÕES GERAIS
a. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá a pregoeira, se
necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
b. A pregoeira poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo ao registro da
suspensão e a convocação para a continuidade dos mesmos, bem como promover diligências
destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique
em inclusão de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
c. A pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da
documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a
legislação pertinente.
d. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação
poderão ser prestados pela pregoeira, no local e horário indicados no preâmbulo.
e. Os casos omissos serão dirimidos pela pregoeira, com observância da legislação em vigor.
19.1 - Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca de
Juazeiro, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Juazeiro/BA, 13 de junho de 2022.

MEYRIJANE DOS SANTOS JERICÓ
PREGOEIRA
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ANEXO 1
TERMO DE REFERENCIA

DADOS DO SOLICITANTE: SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL – SAAE
JUAZEIRO/BA INSCRITA NO CNPJ: 14.659.593/0001-07
LOCALIZAÇÃO: RUA JOSÉ ARAÚJO, Nº. 557, SANTO ANTÔNIO, JUAZEIRO – BA, CEP: 48.903030. FONE: (74) 3614-9807
1. OBJETO
Consiste na possível e eventual contratação de empresa para o fornecimento de refeições de café da
manha e da janta para atendimento de diversos setores, visando atender às necessidades da autarquia
municipal o Serviço de Água e Saneamento Ambiental – SAAE de Juazeiro/BA.
1.1. JUSTIFICATIVA:
Visando uma melhor qualidade para café da manhã e janta dos servidores faz necessário à contratação
de empresa especializada para o seu consequente fornecimento, o que gerará economia e maior
segurança quanto à qualidade dos produtos, bem como sua organização e otimização de compra.
2. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas relativas às aquisições decorrentes desta licitação serão suportadas pelos recursos
destinados no Orçamento Geral do Serviço de Água e Saneamento Ambiental – SAAE de Juazeiro/BA.
3. ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS:
As especificações do objeto encontram-se detalhadas na tabela abaixo:
ITEM

DESCRIÇÃO

QUANT.

UND.

1

Café da Manhã. Cardápio Variável com: cuscuz, bolo, pão, batata doce,
molho de salsicha com carne moída, macaxeira, ovos tapioca, café com
leite e frutas (melancia, melão, mamão)

1100

UND

2

Janta. Cardápio Variável com: arroz, feijão macarrão, salada crua, um tipo
de carne ou sopa com pão e ovos

1100

UND

4. DO FORNECIMENTO DO OBJETO
4.1 – O fornecimento será(ão) efetuado(s) mediante encaminhamento, pelo Setor responsável, da
Ordem de fornecimento, devendo nela constar: especificações do objeto, quantitativo, prazo, local da
entrega e preços unitário e total.
4.2 – Durante a vigência do contrato, sua detentora fica obrigada a realizar o fornecimento de acordo
com o preço pactuado, nas quantidades indicadas no contrato e por ventura firmado e em cada Ordem
de fornecimento.
4.3 – O fornecedor não poderá, sem motivo justo, devidamente comprovado e informado, recusar-se a
realizar a entrega do objeto solicitado por esta autarquia Municipal.
4.5 – O(s) fornecimento(s) não será(ão) realizado(s) na hipótese de apresentar irregularidades, não
corresponder às especificações do Contrato ou estar fora dos padrões determinados, devendo ser(em)
refeito(s) pela empresa detentora do contrato no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da
notificação, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital.
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5. CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO
5.1 - O pagamento será efetuado em até o 10º (décimo) dia útil após a efetiva comprovação da entrega
do objeto licitado, no valor correspondente ao quantitativo comprovadamente entregue. A participante
vencedora apresentará nota fiscal referente ao fornecimento a CONTRATANTE, que encaminhará ao
Setor de pagamento, toda a documentação necessária ao seu pagamento.
5.2 - Havendo erro na fatura ou recusa pela Autarquia Municipal na aceitação do objeto, no todo ou em
parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias à
sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação,
devidamente regularizada.
5.3 - Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em
aprovação definitiva do fornecimento total ou parcial.
6. DO PRAZO E REALIZAÇÃO DO OBJETO
6.1 – A ata resultante do certame terá vigência de 12 meses contados da data de sua assinatura,
podendo este ser rescindido ou, se assim for da vontade das partes, na conformidade do estabelecido na
Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
6.2 – Os produtos serão fornecidos no ato do recebimento da Ordem de fornecimento.
6.3 – O(s) licitante(s) contratado(s) deverá(ão) fornecer os produtos solicitados no prazo de cinco dias
após a solicitação do fornecimento, na qual constará o local da entrega, não lhes sendo devido qualquer
acréscimo, seja a que título for.
6.4 – Competirá ao contratado, proceder ao acompanhamento da execução do contrato, bem assim
entregar o objeto no local em que o instrumento convocatório assim determinar.
7. DA HABILITAÇÃO
7.1 – De acordo com a lei 10.520/02 e normas complementares.
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) Responder financeiramente, inclusive pela via judicial, por todos os danos que causar a
CONTRATANTE ou a terceiros, por si, seus empregados ou prepostos, quando da execução deste
Contrato.
b) Não transferir a CONTRATANTE quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que
vinculados à execução do Contrato.
c) Não transferir, no todo ou em parte, o fornecimento objeto do Contrato.
d) Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento, obedecidos aos
limites legais.
e) Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações comerciais, previdenciárias,
tributárias e trabalhistas.
f) Cumprir, rigorosamente, as obrigações referenciadas neste termo de referencia.
g) Manter durante toda a vigência do contrato, as condições admitidas nas fases de habilitação e
proposta.
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9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
a) Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas.
b) Designar pessoas responsáveis pelo encaminhamento e fiscalização do fornecimento do objeto ora
pactuado.
c) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações
contratuais.
d) Comunicar à CONTRATADA, tão logo constate caso de irregularidade, defeito, vícios ou
incorreções na execução do contrato, para que adote as medidas indispensáveis ao bom
andamento do contrato.
Juazeiro/BA, 09 de Junho de 2022.
____________________________________________
Luciana Mello da Silva de Souza
Controle Interno
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 016/2022
À AUTARQUIA MUNICIPAL SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL – SAAE
NESTA
Prezados Senhores,
Pela presente, submetemos à apreciação de vossa senhoria, a nossa proposta relativa à licitação em
epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser
verificados na preparação da mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições
em que se realizará o fornecimento e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de
qualificação definidos no edital em referência.
1 - PROPONENTE:
1.1. - Razão Social 1.2. - Endereço 1.3. - C.N.P.J. 2 - PROPOSTA DE PREÇOS:
Item
1

Descrição
Os itens deverão estar em conformidade com as
descrições constantes no anexo I deste edital

Und

QTD

V. Unitário

V. Total

3 - PRAZO DE VALIDADE E VALOR TOTAL DA PROPOSTA
3.1 Declaramos que o valor total da nossa proposta é de R$ ...........(.............................................) e que
manteremos válida por _____ (_____) dias contados da data de apresentação da mesma.
4 – DECLARAÇÃO:
Declaramos que:
a) Nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do
contrato, bem como todos os custos relativos à mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, as
contribuições fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer
outras necessárias o total fornecimento.
b) Cumpriremos rigorosamente as especificações e as recomendações da fiscalização da
AUTARQUIA.
____________________, _____de __________________ de 2022.

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

15
Endereço: Rua José Araújo, nº. 557, Santo Antônio, Juazeiro - BA, CEP: 48.903-030.

Rua do Paraiso | 02 | Santo Antônio | Juazeiro-Ba
www.saaejuazeiro.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1176C745CF35AE020D43C57F0729C1EA

segunda-feira, 20 de junho de 2022 | Ano IX - Edição nº 00970 | Caderno 1

Diário Oficial do

Município 052

Serviço de Água E Saneamento Ambiental de
SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL
CNPJ: 14.659.593/0001-07 - Insc. Estadual. 71.925.225
Fone: (74) 3614 – 9800 / 3614-9803

ANEXO III
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME
PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 016/2022

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o (a) Senhor (a).........................,
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº .............., expedido pela
.........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº .....,
residente à rua ..................................................., nº ........ Como nosso mandatário, a quem outorgamos
amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima,
conferindo-lhe poderes para:
(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contraarrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou
acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc.).

_______________, _____de __________________ de 2022.

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DAS MICROEMPRESAS/EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE/MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL.

Prezados Senhores,

Pela presente, declaramos, para os fins legais, ser Microempresa/Empresa de Pequeno Porte/Micro
empreendedor Individual, nos termos da legislação vigente, não havendo nenhum dos impedimentos
previstos nos incisos do § 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/06, e, para efeito do
cumprimento ao estabelecido no inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002, sob as
penalidades cabíveis, que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.
( ) – Há regularidade fazendária.
( ) – Não há regularidade fazendária.

____, __ de ______ de 2022.

___________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR
PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 016/2022

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre,

( X ) nem menor de 16 anos.
( X ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

__________________, _____de __________________ de 2022.

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO VI
PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 016/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 045/2022
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º____/2022
............................................................................, com endereço à ...............................................,
CNPJ/MF Sob o .......................................................... através do seu representante legal,
__________________, R.G. nº. _________________________, CPF nº. _______________________,
conforme instrumento em anexo, vem pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, firmada com a
Autarquia municipal Serviço de Água e Saneamento Ambiental SAAE de Juazeiro/BA, neste ato
representado pelo Pregoeira a Senhora Meiryjane Dos Santos Jericó, devidamente designado pela
Diretora Presidente da autarquia Municipal, obrigar-se ao quanto segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto desta ATA é o registro dos Preços da PROPONENTE devidamente quantificados e
especificados na proposta apresentada no PREGÃO PRESENCIAL SRP nº. 016/2022, para possível e
eventual contratação de empresa para o fornecimento de refeições de café da manha e da janta para
atendimento de diversos setores, visando atender às necessidades da autarquia municipal o Serviço de
Água e Saneamento Ambiental – SAAE de Juazeiro/BA.
1.1 Os preços constantes desta Ata, ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste
instrumento e do Contrato que venha a ser firmado entre a PROPONENTE e a Administração.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles
poderão advir, ficando-lhe facultado a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário
do registro preferência em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO
2.1 O valor da presente Ata de registro de preços é R$ ............ (….........................................), fixo e
irreajustável, inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transporte, seguros, impostos e taxas
de qualquer natureza. Conforme planilha:
Item
1

Descrição

Und

QTD

V. Unitário

V. Total

CLÁUSULA TERCEIRA – VALIDADE
3.1. Esta Ata de Registro de preços tem validade de 12 meses, a contar da data de sua assinatura,
conforme art. 15 da lei nº. 8.666/93, e decreto nº. 7.892/2013.
CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE
4.1 Cumprir, integralmente, sob pena de cancelamento da presente Ata de registro de preços todas as
cláusulas constantes dos contratos por ventura firmados.
4.2 Cumprir a presente Ata de Registro de Preços, nos termos aqui dispostos, sem prejuízo da cobrança
da multa correspondente ao período total do atraso.
CLÁUSULA QUINTA – INCIDÊNCIAS FISCAIS
5.1 Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam devidos em
decorrência direta ou indireta da presente Ata, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte,
assim definido nas Normas tributárias.

19
Endereço: Rua José Araújo, nº. 557, Santo Antônio, Juazeiro - BA, CEP: 48.903-030.

Rua do Paraiso | 02 | Santo Antônio | Juazeiro-Ba
www.saaejuazeiro.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1176C745CF35AE020D43C57F0729C1EA

segunda-feira, 20 de junho de 2022 | Ano IX - Edição nº 00970 | Caderno 1

Diário Oficial do

Município 056

Serviço de Água E Saneamento Ambiental de
SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL
CNPJ: 14.659.593/0001-07 - Insc. Estadual. 71.925.225
Fone: (74) 3614 – 9800 / 3614-9803

5.2 A PROPONENTE declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta os tributos,
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes
sobre a compra de matéria, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nesta avaliação, para
efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
CLÁUSULA SEXTA – DO CONTRATO
6.1 Para cada fornecimento será assinado um contrato entre a licitante que tenha firmado a Ata de
Registro de Preços e o titular do órgão ou entidade compradora, com a emissão da respectiva Nota de
Empenho.
6.2 A adjudicatária será convocada para assinatura do contrato no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar
do envio da convocação.
10.1 Para assinatura do respectivo contrato, a licitante declarada vencedora terá que apresentar as
máquinas e demais equipamentos para serem vistoriados;
10.2 A vistoria ficará a cargo do SAAE com seu setor responsável;
10.3
Caso o convocado não apresente o solicitado no item anterior, a administração convocará outro
licitante na ordem de classificação até que seja possível;
10.4 O não atendimento no prazo previsto no subitem 6.2 ou a recusa em assinar o contrato pela
Adjudicatária, implicará das sanções previstas nesta Ata e no Edital.
CLÁUSULA SÉTIMA – REVISÃO DE PREÇOS APÓS A CONTRATAÇÃO
7.1 Os preços deverão ser revistos por solicitação expressa da CONTRATADA, somente para que seja
mantido o equilíbrio econômico – financeiro do contrato.
7.2 A cada pedido de revisão de preço deverá a contratada comprovar e justificar as alterações havidas
na planilha apresentada à época da elaboração da proposta, demonstrando analiticamente a variação
dos componentes dos custos devidamente justificada.
7.3 A critério da Administração, poderá ser exigido da Contratada lista de preços expedidas pelos
fabricantes, que conterão, obrigatoriamente, a data de início da sua vigência e numeração sequencial,
para instrução de pedidos de revisão de preços.
7.4 Na análise do pedido de revisão, entre outros critérios, o órgão gerenciador adotará para verificação
dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre
empresas do reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela
própria ou por instituto de pesquisa, utilizando-se, também, de índices setoriais e outros adotados pelo
Governo Federal, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser
instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da
Administração no prazo de 15 (quinze) dias.
7.5 É vedado à Contratada interromper o fornecimento enquanto aguarda o tramite do processo de
revisão de preços, estando neste caso, sujeita às sanções legais.
7.6 Quando, através de pesquisa ou impugnação de terceiros, a Administração verificar que o valor
registrado está acima dos preços praticados no mercado, convocará a PROPONENTE, através de
correspondência oficial, para adequar os preços registrados aqueles oficialmente, reconhecido pelo
órgão gerenciador, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da notificação.
7.7 Na hipótese da PROPONENTE não efetuar a adequação dos preços de mercado, o órgão
gerenciador, a seu critério poderá cancelar parcial ou totalmente a Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA OITAVA – SANÇÕES
8.1 Poderão ser aplicadas pela Administração à adjudicatária, as sanções previstas no art. 7º da lei
10.520/02 e art. 87 da Lei nº. 8666/93.
CLÁUSULA NONA – CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO DA ATA
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9.1 O órgão gerenciador poderá, desde que conveniente aos interesses administrativos, cancelar esta
ATA, sem que com isso, o Fornecedor/prestador tenha direito a interpor recursos ou a indenizações.
9.1 O cancelamento parcial ou total de Itens registrados far-se-á sempre a critério do órgão gerenciador.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO
10.1 Fica eleito o foro da Cidade de Juazeiro/BA, como o competente para dirimir questões decorrentes
do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
Juazeiro/BA, ________ de ________________de 2022.

_______________________________________
ADMINISTRAÇÃO

_______________________________________
FORNECEDOR/PROPONENTE
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ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.º ________/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE
SI CELEBRAM A AUTARQUIA SERVIÇO DE
ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL SAAE
DE
JUAZEIRO-BA
E
A
EMPRESA
________________, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado o Serviço de Água e
Saneamento Ambiental - SAAE de Juazeiro/BA, Autarquia criada pela lei municipal nº 565 de 23 de
junho de 1965, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua José Araújo, nº.
557, Santo Antônio, Juazeiro - BA, CEP: 48.903-030, inscrito no CNPJ sob o nº 14.659.593/0001-07 Insc. Estadual. 71.925.225, neste ato representado pelo seu Diretor-Presidente, Britoaldo Alves Bessa,
brasileiro, casado, advogado, OAB 56751 portador da Cédula de Identidade nº 03.999.392-29, expedida
pela SSP/BA, e CPF/MF nº 576.615.025-34, residente nesta cidade no Av. Comandante Manoel Severo
– Condomínio Terra dos Sonhos, QD I, lote 5, Country Club, Juazeiro/BA, doravante denominado
CONTRATANTE, e a firma............................., CNPJ Nº....................., com sede em.............. Neste ato
representado por..............., doravante simplesmente denominada CONTRATADA, tendo em vista a
homologação do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 016/2022 resolvem celebrar o presente CONTRATO
que será regido pelas disposições da Lei nº 8.666/93, 10.520/02, alterações posteriores e pelas
cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Consiste na contratação de empresa para o fornecimento de refeições de café da manha e da janta para
atendimento de diversos setores, visando atender às necessidades da autarquia municipal o Serviço de
Água e Saneamento Ambiental – SAAE de Juazeiro/BA.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Integram este contrato, independentemente de transcrições, a proposta da
Contratada o edital e demais documentos apresentados no PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 016/2022.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O fornecimento será efetuada parceladamente. A licitante vencedora
somente fornecerá o material mediante solicitação expressa da Autarquia Municipal Serviço De Água e
Saneamento Ambiental SAAE, em formulário próprio, carimbado e assinado por pessoa autorizada para
o feito.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas com o objeto deste Contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária a seguir
especificada:
Órgão:
Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte:
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pelo fornecimento abaixo especificado, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, os seguintes
preços unitários:
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PLANILHA COM VALOR DOS ITENS:
Item
Descrição
1

Und

QTD

V. Unitário

V. Total

O valor estimado deste Contrato é de R$ ........(........................................).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes
na assinatura do contrato, será assegurada a recuperação dos valores ora contratados, objetivando a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do disposto no Art. 65, II, “d”, da Lei nº
8.666/93 e alterações.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os
custos e despesas de qualquer natureza, notadamente os relativos a transporte e outros quaisquer que,
direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste Contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O faturamento deverá ser apresentado pelo Contratado através de Nota
Fiscal/Fatura, em duas vias, com os requisitos de lei, no local de entrega do material, no prazo
estabelecido no PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 016/2022.
PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento em até o 10° dia após o fornecimento do material, no valor
correspondente ao quantitativo comprovadamente entregue. A licitante vencedora apresentará nota fiscal
referente ao material fornecido a CONTRATANTE, que encaminhará ao Setor de pagamento, toda a
documentação necessária ao seu pagamento.
PARÁGRAFO QUINTO - Havendo erro na fatura ou recusa pela Autarquia Municipal na aceitação do
material fornecido, no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome
as providências necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data
da reapresentação, devidamente regularizada.
PARÁGRAFO SEXTO - Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais,
nem implicará em aprovação definitiva do fornecimento total ou parcial.
PARÁGRAFO SÉTIMO - As faturas deverão ser obrigatoriamente acompanhadas das guias de
recolhimento dos encargos sociais devidos (INSS e FGTS), em relação ao mês anterior ao da emissão
da fatura relativo ao fornecimento ocorrido.
PARÁGRAFO OITAVO - O pagamento estará condicionado ao cumprimento do estabelecido neste
Contrato.
CLÁUSULA QUARTA - PRAZO
O prazo deste contrato terá início na data de sua assinatura e vigorará até .........................................
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O fornecimento será efetuado parceladamente.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, qualquer fornecimento em
desacordo com as especificações da licitação, da proposta da Contratada e as disposições deste
Contrato.
CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO
a) O contrato será fiscalizado pelo servidor(a) o(a) Senhor(a) designado pela administração, que será
nomeado pela autoridade competente, e entre as suas responsabilidades terá que:
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b) Anotar em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
c) Transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de execução,
quando for o caso;
d) Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato;
e) Promover a verificação da execução já realizada, emitindo a competente habilitação para o
recebimento de pagamentos;
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;
Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a execução
do contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Além das obrigações constantes deste Contrato a CONTRATADA se obriga a:
a) Responder financeiramente, inclusive pela via judicial, por todos os danos que causar a
CONTRATANTE ou a terceiros, por si, seus empregados ou prepostos, quando da execução deste
Contrato.
b) Não transferir a CONTRATANTE quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que
vinculados à execução do presente Contrato.
c) Não transferir, no todo ou em parte, o fornecimento objeto do presente Contrato.
d) Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento, obedecidos aos
limites legais.
e) Responder por todos os ônus e obrigações
previdenciárias, tributárias e trabalhistas.
f)

concernentes às

legislações comerciais,

Cumprir, rigorosamente, as obrigações referenciadas no Anexo I do Edital do PREGÃO
PRESENCIAL SRP nº 016/2022.

g) Manter durante toda a vigência do contrato, as condições admitidas nas fases de habilitação e
propostas.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas na
Cláusula terceira deste instrumento.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Designar pessoas responsáveis pelo encaminhamento e fiscalização do
fornecimento do objeto ora pactuado.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que
atendidas às obrigações contratuais.
PARÁGRAFO QUARTO – Comunicar à CONTRATADA, tão logo constate caso de irregularidade,
defeito, vícios ou incorreções na execução do contrato, para que adote as medidas indispensáveis ao
bom andamento do contrato.
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CLÁUSULA NONA - MULTAS E SANÇÕES
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do
contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da
infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive
no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço
da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte o fornecimento
não realizado;
0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia
subsequente ao trigésimo.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
PARÁGRAFO TERCEIRO - As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
PARÁGRAFO QUARTO - Pela inexecução total ou parcial do contrato serão aplicadas as sanções
previstas no "caput" desta Cláusula, garantida a defesa prévia, no respectivo processo, no prazo de
cinco dias úteis, podendo haver cumulação das demais sanções com a multa.
PARÁGRAFO QUINTO - Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza
e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na
prática do ato.
CLÁUSULA DÉCIMA - INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Declarada a rescisão deste Contrato, com fundamento nos incisos I a XII do
art. 78, da Lei nº 8666/93, o Contratado que laborar em culpa perderá, em favor da CONTRATANTE, a
garantia de execução prestada e seus reforços, podendo, ainda, a CONTRATANTE promover o
ressarcimento de perdas e danos por via administrativa ou judicial, através de processo de execução e
neste ultimo caso o presente Contrato servirá de título executivo extrajudicial.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS
Este Contrato reger-se-á, ainda, pelas seguintes disposições gerais:
a) O Contratado responderá por todos os danos que causar a CONTRATANTE ou a terceiros, por si, seus
empregados ou prepostos, quando da execução deste Contrato.
b) A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato.
c) O Contratado obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações ora assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.
d) O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em
parte, salvo expressa autorização da Contratante.
e) Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que compatíveis
com os preceitos de direito público, aplicarão, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos
e as disposições de direito privado.

25
Endereço: Rua José Araújo, nº. 557, Santo Antônio, Juazeiro - BA, CEP: 48.903-030.

Rua do Paraiso | 02 | Santo Antônio | Juazeiro-Ba
www.saaejuazeiro.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1176C745CF35AE020D43C57F0729C1EA

segunda-feira, 20 de junho de 2022 | Ano IX - Edição nº 00970 | Caderno 1

Diário Oficial do

Município 062

Serviço de Água E Saneamento Ambiental de
SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL
CNPJ: 14.659.593/0001-07 - Insc. Estadual. 71.925.225
Fone: (74) 3614 – 9800 / 3614-9803

f) O Contratado responderá por todos os danos decorrentes de paralisações na execução do
fornecimento, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa do Contratado,
apurado na forma da legislação vigente, quando comunicados à CONTRATANTE, no prazo de 48 horas
da ocorrência, ou ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.
g) Após o trigésimo dia de paralisação do fornecimento, a CONTRATANTE poderá optar por uma das
seguintes alternativas:
 Promover a rescisão contratual, com as consequências previstas no art. 80, da lei nº 8666/93,
respondendo o Contratado com as perdas e danos decorrentes da rescisão;
 Exigir a execução do Contrato, sem prejuízo da cobrança de multa correspondente ao período total do
atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor.
h) A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida deste Contrato e seus aditamentos, no Diário
Oficial do Município, no prazo de lei.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
Os Contratantes elegem o foro da Cidade de Juazeiro, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente
Contrato.
E por assim estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor
e forma, na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Juazeiro/BA, ............ de ........................ de 2022.

_________________________
CONTRATANTE
__________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
_________________________
_________________________
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ANEXO VIII
PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 016/2022

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

A empresa _________________________, CNPJ ____________, declara a Autarquia municipal Serviço
de Água e Saneamento Ambiental SAAE de Juazeiro/BA, para fins de participação no procedimento
licitatório sob a modalidade do PREGÃO PRESENCIAL SRP 016/2022, cumprir plenamente todos os
requisitos de habilitação, nos termos do artigo 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520/2002, e do subitem 6.1.2 do
Edital, estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal.

______________, ____ de __________________ de 2022.

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO IX

PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 016/2022

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

____________________________________________, na qualidade de representante legal da empresa
___________________________________________, declara sob as penas da Lei, nos termos do
parágrafo 2º, art. 32 da lei nº 8666/93, que até a presente data de entrega dos envelopes, nenhum fato
ocorreu que inabilite a empresa à participar da presente licitação.

____________, _____ de _______________ de 2022.

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

28
Endereço: Rua José Araújo, nº. 557, Santo Antônio, Juazeiro - BA, CEP: 48.903-030.

Rua do Paraiso | 02 | Santo Antônio | Juazeiro-Ba
www.saaejuazeiro.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1176C745CF35AE020D43C57F0729C1EA

segunda-feira, 20 de junho de 2022 | Ano IX - Edição nº 00970 | Caderno 1

Diário Oficial do

Município 065

Serviço de Água E Saneamento Ambiental de
SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL
CNPJ: 14.659.593/0001-07 - Insc. Estadual. 71.925.225
Fone: (74) 3614 – 9800 / 3614-9803

ANEXO X

PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 016/2022

DECLARAÇÃO ÚNICA

A empresa _____________________, inscrita no CNPJ sob o n° _____________, declara que:

1) Aceitamos as condições estipuladas neste Edital, ressalvada a hipótese de impugnação;
2) Executaremos o contrato de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela AUTARQUIA;
3) Obedeceremos às ordens expedidas pela AUTARQUIA, durante a execução do contrato;
4) Entre nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não figuram
empregados da AUTARQUIA;
5) O endereço para correspondência é ______, o telefone para contato é ____, e nosso representante
legal para assinatura de eventual contrato é o Sr (a) ____________, brasileiro, ________, ________,
residente e domiciliado a _____________, inscrito (a) no CPF sob o n° ___________.

____________, _____ de _______________ de 2022.

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 017/2022

O SAAE comunica que fará realizar no próximo dia 01 de julho de 2022, às 09:00hs, a abertura
da licitação na modalidade pregão presencial por Sistema de Registro de Preços, do Tipo
Menor preço por lote. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa por
Sistema de Registro de Preços conforme art. 15 da lei nº. 8.666/93, e decreto nº. 7.892/2013,
para possível e eventual contratação de empresa destinada ao fornecimento de material de
informática e tecnologia da informação, visando atender às necessidades da autarquia
municipal o Serviço de Água e Saneamento Ambiental – SAAE de Juazeiro/BA. Informações:
Departamento de Compras e Licitações do Serviço de Água e Saneamento Ambiental - SAAE
de Juazeiro/BA, com sede administrativa à Rua José Araújo, nº. 557, Santo Antônio, Juazeiro BA, CEP: 48.903-030, das 08h:00min às 14h:00min, Tel. (74) 3614-9807.
Juazeiro, 17 de Junho de 2022.

MEYRIJANE DOS SANTOS JERICÓ
PREGOEIRA
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 047/2022
PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 017/2022
LICITAÇÃO DE MODO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU
MEI PARA TODOS OS ITENS.
OBJETO: Consiste na contratação de empresa por Sistema de Registro de Preços conforme art. 15 da
lei nº. 8.666/93, e decreto nº. 7.892/2013, para possível e eventual contratação de empresa destinada ao
fornecimento de material de informática e tecnologia da informação, visando atender às necessidades da
autarquia municipal o Serviço de Água e Saneamento Ambiental – SAAE de Juazeiro/BA.
TIPO: Menor Preço Por Item.
DATA: 01 de Julho de 2022
INÍCIO DA SESSÃO: 09h00min
LOCAL: Rua José Araújo, nº. 557, Santo Antônio, Juazeiro - BA, CEP: 48.903-030.
1 - PREÂMBULO:
O Serviço de Água e Saneamento Ambiental - SAAE de Juazeiro/BA, Autarquia criada pela lei
municipal nº 565 de 23 de junho de 1965, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
administrativa à Rua José Araújo, nº. 557, Santo Antônio, Juazeiro - BA, CEP: 48.903-030, inscrito no
CNPJ sob o nº 14.659.593/0001-07 - Insc. Estadual. 71.925.225, através de sua Pregoeira, Sra.
MEYRIJANE DOS SANTOS JERICÓ, instituído pela Portaria Municipal nº 074/2022, de 01 de junho de
2022, nos termos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; do Decreto n.º 3.555 de 8 de agosto de
2000, alterado pelos Decretos de n.º 3.693, de 20 de dezembro de 2000 e 3.784, de 6 de abril de 2001;
da Lei 8.666/93; da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, regulamentada pelo Decreto
n.º 6.204, de 05 de setembro de 2007, bem como no artigo 15, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993
e suas alterações, Decreto n.º 3.931, de 19 de setembro de 2001, alterado pelo de n.º 4.342, de 23 de
agosto de 2002; Decreto Municipal nº 481, de 01 de outubro de 2009 e demais normas legais
regulamentares aplicáveis, torna público que estará reunido com sua equipe de apoio, para receber as
documentações e propostas para licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP, para possível e
eventual contratação de empresa destinada ao fornecimento de material de informática e tecnologia da
informação, visando atender às necessidades da autarquia municipal o Serviço de Água e Saneamento
Ambiental – SAAE de Juazeiro/BA, do tipo de licitação “MENOR PREÇO POR ITEM”, conforme
condições e especificações das cláusulas abaixo e dos Anexos I a X a seguir discriminados, os quais
fazem parte integrante do presente edital:
São partes indissociáveis deste Edital os seguintes anexos:
I.Termo de Referência;
II. Modelo de Proposta de Preços;
III. Modelo de Procuração para a Prática de Atos Concernentes ao Certame;
IV. Modelo de Declaração de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.
V. Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor;
VI. Minuta de Ata de Registro de Preços
VII. Minuta de Contrato;
VIII. Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação;
IX. Declaração de Fato Impeditivo;
X. Modelo de Declaração única.
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1. OBJETO
1.1. A presente licitação tem por escopo o objeto descrito no preâmbulo e deverá ser procedido em
total obediência ao disposto no Anexo I (Termo de referência), que faz parte integrante deste
Edital, como se transcrito fosse.
1.2. O prazo de vigência da Ata, a contar da data da sua assinatura, está indicado no Item 9.5.
1.3. O tipo da licitação está indicado no preâmbulo.
1.4. A contratação com a empresa vencedora obedecerá às condições da minuta de contrato constante
do Anexo VII, deste Edital.
1.5. O fornecimento do objeto desta licitação não poderá sofrer solução de continuidade durante todo o
prazo da sua vigência, devendo ser executados por empregados da contratada, sob a inteira
responsabilidade funcional e operacional desta, mediante vínculo de subordinação dos
trabalhadores para com a empresa contratada, sobre os quais manterá estrita e exclusiva
fiscalização.
2. CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1. Somente serão admitidos a participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as
exigências contidas neste edital e nos seus anexos, que pertençam ao ramo de atividade
pertinente ao objeto licitado.
2.2. Não serão admitidas empresas em consórcio, nem as que estejam suspensas temporariamente de
participar e de licitar com a Administração Pública ou ainda as declaradas inidôneas na forma da
lei.
2.3. As microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedores individuais e sociedades
cooperativas de consumo, terão tratamento diferenciado como prevê as leis 123/2006, 147/2014 e
decreto 8.538/2015, desde que apresente declaração esclarecendo tal situação, com os seguintes
documentos:




Declaração de enquadramento como microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores
familiares, produtores rurais pessoa física, microempreendedores individuais e sociedades
cooperativas de consumo, em conformidade modelo do Anexo IV;
Declaração firmada pelo representante legal da licitante, que não há nenhum dos impedimentos
previstos no § 4º do Art. 3º da Lei 123/2006;
Comprovante de CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

Para todos os Itens (Cota Reservada para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
Microempreendedor Individual) somente poderão participar microempresas, empresas de pequeno porte
do ramo ou microempreendedores individuais de atividade pertinente ao objeto da contratação que
preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.
3. REGÊNCIA LEGAL DA LICITAÇÃO
3.1. Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições dos termos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho
de 2002, Decreto 7.892/2013 e demais normas regulamentadoras, da Lei Complementar n.º
123/2006 e 147/2014, bem como no artigo 15, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações e Decreto Municipal nº 481, de 01 de outubro de 2009 e demais normas legais
regulamentares aplicáveis.
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4. CREDENCIAMENTO
a) Reputa-se credenciada junto a pregoeira a pessoa física regularmente designada para representar
a licitante no processo licitatório.
b) O credenciamento de sócios far-se-á através da apresentação do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social, e no caso das sociedades por ações, acompanhado do documento de eleição e
posse dos administradores.
c) O credenciamento de mandatários far-se-á mediante a apresentação de procuração por
instrumento público ou particular que contenha, preferencialmente, o conteúdo constante do modelo
do ANEXO III, devendo ser exibida, no caso de procuração particular, a prova da legitimidade de
quem outorgou os poderes.
d) Cada licitante poderá credenciar apenas um representante;
e) O credenciado não poderá representar empresas diferentes em itens que concorram entre si;
f) Os documentos referidos nos itens anteriores poderão ser apresentados em original, cópia
autenticada ou cópia simples acompanhada do original, para que possa ser autenticada pela
pregoeira.
g) As microempresas e empresas de pequeno porte terão tratamento diferenciado como prevê a lei
123/2006, desde que apresente declaração esclarecendo tal situação, em conformidade com o
modelo do Anexo IV, para fins de aplicação da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006 e Dec.
6204/07, além de apresentar os seguintes documentos:




Declaração firmada pelo representante legal da licitante, que não há nenhum dos
impedimentos previstos no § 4º do Art. 3º da Lei 123/2006;
Comprovante de CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
Copia do contrato social e suas alterações, se houver.

5. PROPOSTAS DE PREÇO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1. QUANTO À FORMA E VALIDADE
5.1.1 - Os documentos da proposta de preços e da habilitação deverão estar dispostos ordenadamente,
contidos em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados, indevassados, os quais deverão estar rubricados
pelo represente legal da empresa, ou por seu mandatário, devendo ser identificados no anverso a razão
social da empresa, no preâmbulo, além da expressão, conforme o caso, Envelope A – Proposta de
Preços, ou Envelope B – Habilitação.
ENVELOPE A
PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2022
ENVELOPE B
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2022
5.1.2 - A proposta de preços deverá estar em original, datilografada ou digitada apenas no anverso, sem
emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada pelo
representante legal da licitante, ou por seu mandatário, sendo necessária, nesta última hipótese, a
juntada da procuração que contemple expressamente este poder.
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5.1.3 - Os documentos relativos à habilitação deverão ser apresentados em original, cópia autenticada
ou cópia simples acompanhada do original, para que possa ser autenticada pela pregoeira ou outro
membro da comissão.
5.1.4 - As certidões extraídas pela internet somente terão validade se confirmada sua autenticidade.
5.2. PROPOSTA DE PREÇOS
5.2.1 - O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências constantes
do edital, em consonância com o modelo do Anexo II, expressando os valores em moeda nacional –
reais e centavos, em algarismos, até duas casas decimais, ficando esclarecido que não serão admitidas
propostas alternativas.
5.2.2 - A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas
necessárias para o fiel cumprimento do objeto desta licitação, inclusive todos os custos com salários,
encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da contratada, impostos, taxas,
emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel
cumprimento pela contratada das obrigações.
5.2.3 - Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando a
condição de pagamento à vista, não devendo, por isso, computar qualquer custo financeiro para o
período de processamento das faturas.
5.2.4 - A proposta de preços terá o prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias, a contar da data
fixada no preâmbulo para início da sessão pública, facultado, porém, aos proponentes estender tal
validade por prazo superior.
5.2.5 - Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
5.2.6 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, nem propostas
com preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.
5.2.7 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste
Edital ou que consignarem valor global superior aos praticados no mercado ou com preços
manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua
viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os
de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do
contrato.
5.2.8 - A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados.
5.3. HABILITAÇÃO
5.3.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação:
a) de registro público, no caso de empresário individual;
b) em se tratando de sociedades empresárias, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com
suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados,
quando for o caso, dos documentos societários comprobatórios de eleição ou designação e
investidura dos atuais administradores;
c) no caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas
eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos
atos comprobatórios de eleição e investidura dos atuais administradores;
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d) decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir.
5.3.2.

A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
licitante.
c)

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de certidão expedida pela
Secretaria da Receita Federal;

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da Certidão
Negativa de Débitos/CND e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.
e) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho através da Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas – CNDT.
5.3.3.

A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:

a) Declaração de que cumpre o inciso XXXIII do art 7º da Constituição Federal (conforme modelo
do anexo V);
b) Declaração sob as penas da lei da inexistência de fato impeditivo da sua habilitação (conforme
modelo do Anexo IX);
c) Declaração Única, em papel timbrado e assinado por um de seus sócios responsáveis.
(conforme modelo do Anexo X);
5.3.4.

A Qualificação Econômico-Financeira será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes documentos:

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com
data de expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização
da licitação, prevista no preâmbulo, caso o documento não consigne prazo de validade;
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, registrado na Junta Comercial, 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.
6. PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO
6.1. FASE INICIAL
6.1.1. A sessão pública do pregão terá início no dia, hora e local designados no preâmbulo, devendo o
representante da licitante efetuar o seu credenciamento, comprovando que possui os necessários
poderes para formulação de propostas, lances, negociação e para a prática dos demais atos inerentes
ao certame.
6.1.2. Concluída a fase de credenciamento, os licitantes entregarão a pregoeira a Declaração de Pleno
Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação, conforme o modelo constante do Anexo
VIII, o Envelope A - Propostas de Preços, e o Envelope B – Habilitação.
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6.1.3. Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos Envelopes A e B, com a respectiva
documentação, não cabe desistência da proposta.
6.1.4. A abertura dos envelopes relativos às propostas de preço e documentação de habilitação será
realizada sempre em ato público, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada obrigatoriamente pela
pregoeira e facultativamente pelos licitantes.
6.1.5. A pregoeira procederá à abertura dos Envelopes A, conferirá e examinará as propostas nele
contidas, bem como a regularidade das mesmas.
6.1.6. A pregoeira, após o exame e conferência das propostas, classificará a de MENOR PREÇO POR
ITEM e aquelas que tenham apresentado valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento)
relativamente à de menor desconto.
6.1.7. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições
definidas no item anterior, a pregoeira classificará as propostas subsequentes de menor preço, até o
máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os
preços oferecidos nas propostas escritas.
6.1.9. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a pregoeira selecionará todas as propostas em
condições de igualdade e realizará sorteio para a etapa competitiva de lances verbais.
6.1.10. Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do edital e esteja com o
preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo a pregoeira negociar,
visando obter o melhor preço.
6.1.11. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, poderá a pregoeira suspender o
pregão e estabelecer uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias, para o recebimento de
novas propostas.
6.2 ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS
6.2.1. Após a classificação das propostas, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais
pelos proponentes selecionados, que deverão, de forma sucessiva e distinta, apresentar seus lances, a
começar com o autor da proposta selecionada de maior preço e seguido dos demais, em ordem
decrescente, até que não haja mais cobertura da oferta de menor valor.
6.2.2. Somente serão admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do menor valor
anteriormente registrado.
6.2.3. A pregoeira antes da fase de lances definirá o intervalo mínimo de valor entre os lances, como
também, definirá o intervalo máximo para o licitante dar o lance;
6.2.4. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela pregoeira, implicará a exclusão
do licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito
de ordenação das propostas.
6.2.5. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado para a contratação.
6.2.6. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a pregoeira examinará a
aceitabilidade da primeira oferta classificada quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a
respeito.
6.2.7. Sendo aceitável a proposta de menor desconto, a pregoeira dará início à fase de habilitação com a
abertura do envelope contendo a documentação do proponente da melhor oferta, confirmando as suas
condições de habilitação.
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6.2.8. Os documentos de habilitação só serão examinados depois de encerrado o último lance;
6.2.9. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o licitante habilitado será declarado
vencedor.
6.2.10. a pregoeira ignorará os fatos considerados irrelevantes que venham a ocorrer no certame;
6.2.11. Se a oferta não for aceita ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, a pregoeira
examinará a oferta subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo à habilitação do proponente e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que
atenda às condições estabelecidas neste edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
6.2.12 Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor
desconto vier a ser desclassificada ou, ainda, inabilitada, a pregoeira deverá restabelecer a etapa
competitiva de lances entre os licitantes, obedecendo aos critérios anteriormente definidos neste Edital.
6.2.13. A pregoeira, juntamente com a equipe de apoio, lavrará ata circunstanciada da sessão, na qual
serão registrados, dentre outros, os seguintes elementos: os licitantes credenciados; as propostas
escritas, a análise da documentação exigida para habilitação, os recursos interpostos e demais
ocorrências relevantes.
6.2.14. Para a contratação, será observada, em caso de lances e negociação, proposta de descontos
readequada ao que foi ofertado na proposta verbal, que deverá guardar compatibilidade com a proposta
escrita no prazo máximo de 48 horas;
6.2.15. Será permitido o uso de celular para comunicação do representante com a representada, ficando
estipulado que o tempo máximo para tal procedimento não poderá ser maior que três minutos.
7. RECURSOS
7.1. Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a
intenção de recorrer da decisão da pregoeira, através do registro da síntese das suas razões em ata,
sendo que a falta de manifestação imediata e motivada implicará a decadência do direito de recurso e,
consequentemente, a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor pela pregoeira.
7.2. Manifestada a intenção de recorrer, será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação
das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentarem contra
razões, se quiserem, em igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro dia útil subsequente ao do
término do prazo do recorrente.
7.3. O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior do órgão ou entidade
promotora da licitação, será realizado pelo pregoeira no prazo de até 03 (três) dias úteis.
7.4. A autoridade superior do órgão promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias para decidir o
recurso.
7.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
8. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
8.1. Não havendo recurso, a pregoeira adjudicará o objeto da licitação à proponente vencedora, para
posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
8.2. Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade superior adjudicará o objeto licitado ao licitante vencedor, homologando,
em seguida, o procedimento licitatório.
8.3. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação.
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9. DO REGISTRO DOS PREÇOS
9.1 - A melhor proposta terá seu preço registrado em seu valor unitário.
9.2 - O adjudicatário será convocado para assinar a Ata de Registro de Preços cuja minuta integra este
Edital, e deverá fazê-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a convocação, sob pena de decair do direito
ao registro de preços, podendo, ainda, sujeitar-se à penalidade estabelecida no item 17.
9.2.1 - O prazo para a assinatura da Ata poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela
Autarquia.
9.2.2 - No ato da assinatura da ATA de Registro de Preços, deverão ser apresentados pelo adjudicatário
os documentos cujos vencimentos ocorram entre o encerramento da sessão e a data da assinatura da
Ata de Registro de Preços.
9.3 - O detentor da Ata não se eximirá das penalidades correspondentes, na hipótese de inexecução
contratual.
9.4 - A existência do preço registrado não obriga o SAAE a firmar as contratações que dele poderão
advir, facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, sendo assegurada à
detentora da Ata de Registro de Preços preferência em igualdade de condições.
9.5 - Ata de Registro de preços tem validade de 12 meses, a contar da data de sua assinatura, conforme
art. 15 da lei nº. 8.666/93, e decreto nº. 7892/2013.
9.6 - Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro dos Preços, as situações referidas nos
artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.
9.7 - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior,
para a justa remuneração do objeto licitado, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio
econômico - financeiro inicial do contrato.
9.8 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência
de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada
repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.
10. CONTRATAÇÃO
10.1 - O adjudicatário será convocado a assinar o termo de contrato, e terá o prazo de cinco dias corridos
para este fim, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo
81 da lei 8.666/93. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela
parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.
10.2 - O licitante vencedor deverá manter todas as condições de habilitação no decorrer do contrato sob
pena de rescisão do mesmo.
10.3
Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o
contrato, é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação
pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem de classificação,
bem como o atendimento, pelo licitante, das condições de habilitação, procedendo à contratação.
10.4
A assinatura do contrato deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou
mandatário com poderes expressos.
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10.5 A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, na
forma do §1º do artigo 65 da lei 8.666/93.
10.6 A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de descontos previsto no próprio contrato,
as atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento
nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor
corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebração de aditamento.
10.7 A prorrogação do prazo de vigência e acréscimos, se necessário, deverão ser realizados através de
termos aditivos.
11 CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO
11.1. O pagamento será mensal, até o 10° dia após o fornecimento do material, no valor correspondente
ao quantitativo comprovadamente entregue. A licitante vencedora apresentará nota fiscal referente ao
material fornecido a CONTRATANTE, que encaminhará ao Setor de pagamento, toda a documentação
necessária ao seu pagamento.
11.2 Havendo erro na fatura ou recusa pela AUTARQUIA na aceitação do material fornecido, no todo
ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências
necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da
reapresentação, devidamente regularizada.
11.3 Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em
aprovação definitiva do fornecimento total ou parcial.
12 MANUTENÇÕES DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA
12.2 Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes na assinatura do
contrato, será assegurada a recuperação dos valores ora contratados, objetivando a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do disposto no Art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93 e
alterações.
13 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
13.1 – Os recursos orçamentários serão escolhidos no momento da contratação e constarão no
respectivo contrato.
14. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
14.1
Competirá ao Contratante, proceder ao acompanhamento da execução do contrato, que terá seu
objeto recebido:
a) O contrato será fiscalizado pelo servidor(a) o(a) Senhor(a) designado pela administração, que
será nomeado pela autoridade competente, e entre as suas responsabilidades terá que:
b) Anotar em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
c) Transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de
execução, quando for o caso;
d) Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do
contrato;
e) Promover a verificação da execução já realizada, emitindo a competente habilitação para o
recebimento de pagamentos;
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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) Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a
execução do contrato.
14.2
A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não eximirá à contratada de
total responsabilidade na execução do contrato.
15. PENALIDADES
15.1
A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o
contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os
seguintes limites máximos:
I - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese
de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada
dia subsequente ao trigésimo.
15.1.1 A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
15.1.2 As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
15.2
Será advertido verbalmente, pela pregoeira, o licitante cuja conduta vise perturbar o bom
andamento da sessão, podendo essa autoridade determinar a sua retirada do recinto, caso persista na
conduta faltosa.
Parágrafo Primeiro - Pela inexecução total ou parcial do contrato serão aplicadas as sanções previstas
no "caput" desta Cláusula, garantida a defesa prévia, no respectivo processo, no prazo de cinco dias
úteis, podendo haver cumulação das demais sanções com a multa.
15.3
Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da
falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.
16. RESCISÃO
16.1 A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências
contratuais previstas em Lei.
17. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
a. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da lei 8.666/93.
18. IMPUGNAÇÕES
a. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública do pregão, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão,
cabendo a pregoeira decidir sobre a petição no prazo de um (1) dia útil.
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b. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.
19. DISPOSIÇÕES GERAIS
a. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá a pregoeira, se
necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
b. A pregoeira poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo ao registro da
suspensão e a convocação para a continuidade dos mesmos, bem como promover diligências
destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique
em inclusão de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
c. A pregoeira, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da
documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a
legislação pertinente.
d. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação
poderão ser prestados pela pregoeira, no local e horário indicados no preâmbulo.
e. Os casos omissos serão dirimidos pela pregoeira, com observância da legislação em vigor.
19.1 - Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca de
Juazeiro, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Juazeiro/BA, 13 de junho de 2022.

MEYRIJANE DOS SANTOS JERICÓ
PREGOEIRA
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ANEXO 1
TERMO DE REFERENCIA

DADOS DO SOLICITANTE: SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL – SAAE
JUAZEIRO/BA INSCRITA NO CNPJ: 14.659.593/0001-07
LOCALIZAÇÃO: RUA JOSÉ ARAÚJO, Nº. 557, SANTO ANTÔNIO, JUAZEIRO – BA, CEP: 48.903030. FONE: (74) 3614-9807
1. OBJETO
Consiste na possível e eventual contratação de empresa para fornecimento de material de informática e
tecnologia da informação, visando atender às necessidades da autarquia municipal o Serviço de Água e
Saneamento Ambiental – SAAE de Juazeiro/BA.
1.1. JUSTIFICATIVA:
No mundo atual a tecnologia se faz cada vez mais presente. Na administração publica não se difere, boa
parte dos processos de trabalho já opera em sistemas de informação, dessa forma faz-se necessário à
contratação de empresa para o seu consequente fornecimento, o que gerará atualização e rapidez nos
serviços, bem como sua organização e otimização.
2. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas relativas às aquisições decorrentes desta licitação serão suportadas pelos recursos
destinados no Orçamento Geral do Serviço de Água e Saneamento Ambiental – SAAE de Juazeiro/BA.
Órgão/Unidade: 16/1212
Atividade Funcional: 04.122.015.4000
Elemento de Despesa: 33.90.30
Fonte: 50
3. ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS:
As especificações do objeto encontram-se detalhadas na tabela abaixo:
ITEM

2

DESCRIÇÃO
ABRACADEIRA NYLON (HELLERMANN) - FIXAÇÃO DE CABOS
E FIOS
ADAPTADOR MOLEX-SATA - FONTES

2

UND

3

ADAPTADOR USB/RJ45

10

UND

4

ADAPTADOR USB/WIRELESS

5

UND

5

ANTIVIRUS COMPUTADORES

10

UND

6

ANTIVIRUS SERVIDORES

6

UND

7

BATERIA ESTACIONARIA 40A - NOBREAK CPD

4

UND

8

BATERIAS PARA BIOS CR 2032

30

UND

9

BATERIAS PARA NOBREAK 12V 7AH

30

UND

10

BOLSA/ MOCHILA PARA NOTBOOK

4

UND

11

CABEÇOTE DE IMPRESSÃO DESIGNJET t120

3

UND

12

CABO ADAPTADOR SATA/USB

2

UND

13

CABO DE FORÇA PADRÃO ANTIGO NEMA M X IEC F - 1,50M

6

UND

1

QUANT

UND.

50

UND
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14

CABO DE FORÇA PADRÃO NOVO - 1,50m

15

UND

15

CABO HDMI 10 METROS OU SUPERIOR

6

UND

16

CABO HDMI 2 METROS OU SUPERIOR

10

UND

17

CABO MULTILAN CAT5E 4PX24AWG CAT-5E

300

M

18

CABO SATA

8

UND

19

CABO USB A/B IMPRESSORA 10 METROS E 3 METROS

4

UND

20

CABO USB A-B 1,80M 2.0

8

UND

21

15

UND

4

UND

23

CABOS DE VÍDEO VGA PARA MONITOR
CABOS DE VÍDEO VGA PARA MONITOR 10 METROS OU
SUPERIOR
CABOS PONTA DE PROVA PARA MULTIMETRO

2

UND

24

CAIXA DE SOM USB/P2 - COMPUTADOR

15

UND

25

CARREGADOR NOTEBOOK

10

UND

26

CARTÃO DE MEMORIA 16GB

12

UND

27

CARTÃO DE MEMORIA 32GB

8

UND

28

CARTÃO DE MEMORIA 8GB

18

UND

29

CHAVEADOR SWITCH - MINIMO 4 PORTAS (HDMI)
COMPUTADOR ALL-IN-ONE, MINIMO 3.9 MHZ PROCESSADOR
CORE I5 (8º GERAÇÃO), SSD480GB. MEMORIA RAM 8GB. (OU
SUPERIOR)
COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I3 (8ª GERAÇÃO),
4GB MEMORIA RAM,COM SSD 240GB. (OU SUPERIOR)
COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I3 (8ª GERAÇÃO
OU SUPERIOR), 8GB MEMORIA RAM,COM SSD 480GB. (OU
SUPERIOR)
COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I3 (8ª GERAÇÃO),
4GB MEMORIA RAM,COM SSD 240GB. (OU SUPERIOR)
(COMPUTADOR COMPLETO - COM MOUSE, TECLADO E
MONITOR 17" OU SUPERIOR)
COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I3 (8ª GERAÇÃO
OU SUPERIOR), 8GB COM MEMORIA RAM, UNIDADE DE SSD
480GB. (COMPUTADOR COMPLETO - COM MOUSE, TECLADO
E MONITOR 17" OU SUPERIOR)
COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I5 (8ª GERAÇÃO
OU SUPERIOR), 8GB COM MEMORIA RAM, COM SSD 480GB
(OU SUPERIOR)
COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I5 (8ª GERAÇÃO
OU SUPERIOR), 8GB COM MEMORIA RAM, COM SSD 480GB
(OU SUPERIOR) (COMPUTADOR COMPLETO - COM MOUSE,
TECLADO E MONITOR 17" OU SUPERIOR)
COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I5 (8ª GERAÇÃO
OU SUPERIOR), 8GB COM MEMORIA RAM, COM SSD 480GB,
PLACA DE VIDEO DEDICADA 4GB (OU SUPERIOR)
(COMPUTADOR COMPLETO - COM MOUSE, TECLADO E
MONITOR 17" OU SUPERIOR)
COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I7 (8ª GERAÇÃO
OU SUPERIOR), 32GB COM MEMORIA RAM, UNIDADE DE
DISCO RIGIDO SATA 2TB. GRAVADOR E LEITOR CD E DVD.
(OU SUPERIOR)

4

UND

4

UND

10

UND

10

UND

20

UND

15

UND

10

UND

10

UND

3

UND

2

UND

22

30
31
32

33

34

35

36

37

38
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39

COMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I9, 64GB COM
MEMORIA RAM, UNIDADE DE DISCO RIGIDO SATA 8TB.
GRAVADOR E LEITOR CD E DVD. (OU SUPERIOR)

40
41

2

UND

CONECTOR RJ45 - CABO DE REDE

200

UND

15

UND

42

COOLER SOCKER LGA 1366 1156 1155 1150 775
COOLER SOCKET 754 939 940 DX-754

15

UND

43

DVD-R 4.7GB

15

UND

44

ESTAÇÃO DE SOLDA E RETRABALHO

2

UND

45

10

UND

4

UND

47

ESTABILIZADOR 300 VA
FILTRO DE LINHA BIVOLT COM MINIMO (4 TOMADAS OU
SUPERIOR)
FITA DUPLA FACE - FIXAÇÃO ROTEADOR/SWITCH

6

UND

48

FITA ISOLANTE - MANUTENÇÃO

6

UND

49

FONTES DE ALIMENTAÇÃO ATX 300W

30

UND

50

FONTES DE ALIMENTAÇÃO ATX 500W

10

UND

51

FUSIVEL VIDRO 4A 250V (para Nobreak)

20

UND

52

GRAXA BRANCA SPRAY

2

UND

53

HD DE 1 TB SATA - PARA COMPUTADOR

8

UND

54

HD DE 1 TB SATA - PARA NOTEBOOK

6

UND

55

HD DE 2 TB SATA - PARA COMPUTADOR

10

UND

56

HD EXTERNO PORTÁTIL 1 TB

10

UND

57

HD EXTERNO PORTÁTIL 2TB

3

UND

58

HEAD PHONE PARA CELULAR

4

UND

59

IMPRESSORA TÉRMICA NÃO FISCAL MP 4200

2

UND

60

KIT CARTUCHOS DESIGNJET t120

10

UND

61

KIT GRAVADOR USB FLASH EPROM

1

UND

62

KIT CHAVES – MANUTENÇÃO

1

UND

63

1

UND

1

UND

65

KIT ESPATULA NYLON PARA MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK
KIT LOCALIZADOR/TESTADOR DE CABOS COM CANETA
INDUTIVA ZUMBIDOR
LEITOR CD/DVD EXTERNO/USB

2

UND

66

LIMPA CONTATO - MANUTENÇÃO

6

UND

67

MICRO OLEO – MANUTENÇÃO

6

UND

68

MONITOR DE LCD 19,5'' OU SUPERIOR

18

UND

69

MOUSE SEM FIO

15

UND

70

MOUSE USB

50

UND

71

MOUSEPAD

50

UND

72

MULTIMETRO DIGITAL - MANUTENÇÃO

2

UND

73

NOBREAK 1400VA COM SUPORTE PARA BATERIA EXTERNA

6

UND

74

NOBREAK 600VA

25

UND

75

NOBREAK 800VA
NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE I5(8ª GERAÇÃO OU
SUPERIOR), MINIMO, 8GB DE MEMORIA RAM, SSD 480GB. (OU
SUPERIOR)

25

UND

8

UND

46

64

76
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77

78

79

NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE I5(8ª GERAÇÃO OU
SUPERIOR), MINIMO, 8GB DE MEMORIA RAM, UNIDADE DE
SSD 480GB, PLACA DE VIDEO DEDICADA 4GB (OU SUPERIOR)
NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE I7(8ª GERAÇÃO OU
SUPERIOR), MINIMO, 8GB DE MEMORIA RAM, SSD 480GB. (OU
SUPERIOR)
NOTEBOOK COM PROCESSADOR CORE I7(8ª GERAÇÃO OU
SUPERIOR), MINIMO, 8GB DE MEMORIA RAM, UNIDADE DE
SSD480GB, PLCA DE VIDEO DEDICADA 4GB. (OU SUPERIOR)

4

UND

5

UND

4

UND

80

PASTA TERMICA

2

UND

81

PASTA TERMICA - 4.8 w/m-k OU SUPERIOR

6

UND

82

PEN DRIVE 16GB

18

UND

83

PEN DRIVE 32GB
PENTE DE MEMÓRIA 2GB DDR3
1333/1600/1866/2133/2400/2600/2800MHTZ
PENTE DE MEMÓRIA 4GB DDR3
1333/1600/1866/2133/2400/2600/2800MHTZ
PENTE DE MEMÓRIA 4GB DDR4
1600/1866/2133/2400/2666/3200/3733/4266MHTZ
PENTE DE MEMORIA PARA NOTEBOOK 4gb - DDR3 1333/1600/1866/2133/2400/2600/2800MHTZ
PENTE DE MEMORIA PARA NOTEBOOK 4gb - DDR4 1600/1866/2133/2400/2666/3200/3733/4266MHTZ

6

UND

4

UND

4

UND

4

UND

4

UND

4

UND

89

PLACA DE REDE PCI 10/100/1000MBPS

6

UND

90

PLACA DE REDE PCI EXPRESS 10/100/1000MBPS

6

UND

91

PLACA DE VÍDEO 2GB

4

UND

92

PLACA DE VÍDEO 4GB (OU SUPERIOR)

6

UND

93

PLACA MÃE SOCKET LGA 1366 1156 1155 1150 775

3

UND

94

PLACA WIRELESS PCI

6

UND

95

PLACA WIRELESS PCI EXPRESS

6

UND

96

PROCESSADOR SOCKET LGA 1366 1156 1155 1150 775

3

UND

97

ROTEADOR WIRELESS MINIMO 600MBPS

5

UND

98

SCANNER DE MESA

4

UND

99

SOLDA ESTANHO -MANUTEÇÃO

20

M

100

SSD 240GB

15

UND

101

SSD 480GB

10

UND

102

SUGADOR DE SOLDA EM ALUMINIO

2

UND

103

SUPORTE PARA GABINETE

40

UND

104

SUPORTE PARA NOTEBOOK

15

UND

105

SUPORTE PARA NOTEBOOK COM COOLER

10

UND

106

SWITCH 24 PORTAS GIGABIT

6

UND

107

SWITCH 8 PORTAS 10/100MBPS

5

UND

108

SWITCH 8 PORTAS GIBABIT

10

UND

109

TABLET 64GB, 4GB RAM, TELA DE 10.5”, CÂMARA TRASEIRA
8MP, CÂMARA FRONTAL DE 5MP (OU SUPERIOR)

4

UND

110

TECLADO + MOUSE SEM FIO

15

UND

84
85
86
87
88
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111

TECLADO NOTEBOOK

5

UND

112

TECLADO SEM FIO

10

UND

113

TECLADOS MULTIMIDIA USB

40

UND

114

TELA NOTEBOOK

5

UND

115

THERMAL PED

10

UND

116

WIFI MESH DECO M5 3 UNIDADE

3

UND

4. DO FORNECIMENTO DO OBJETO
4.1 – O fornecimento será(ão) efetuado(s) mediante encaminhamento, pelo Setor responsável, da
Ordem de fornecimento, devendo nela constar: especificações do objeto, quantitativo, prazo, local da
entrega e preços unitário e total.
4.2 – Durante a vigência do contrato, sua detentora fica obrigada a realizar o fornecimento de acordo
com o preço pactuado, nas quantidades indicadas no contrato e por ventura firmado e em cada Ordem
de fornecimento.
4.3 – O fornecedor não poderá, sem motivo justo, devidamente comprovado e informado, recusar-se a
realizar a entrega do objeto solicitado por esta autarquia Municipal.
4.5 – O(s) fornecimento(s) não será(ão) realizado(s) na hipótese de apresentar irregularidades, não
corresponder às especificações do Contrato ou estar fora dos padrões determinados, devendo ser(em)
refeito(s) pela empresa detentora do contrato no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da
notificação, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital.
5. CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO
5.1 - O pagamento será efetuado em até o 10º (décimo) dia útil após a efetiva comprovação da entrega
do objeto licitado, no valor correspondente ao quantitativo comprovadamente entregue. A participante
vencedora apresentará nota fiscal referente ao fornecimento a CONTRATANTE, que encaminhará ao
Setor de pagamento, toda a documentação necessária ao seu pagamento.
5.2 - Havendo erro na fatura ou recusa pela Autarquia Municipal na aceitação do objeto, no todo ou em
parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias à
sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação,
devidamente regularizada.
5.3 - Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em
aprovação definitiva do fornecimento total ou parcial.
6. DO PRAZO E REALIZAÇÃO DO OBJETO
6.1 – A ata resultante do certame terá vigência de 12 meses contados da data de sua assinatura,
podendo este ser rescindido ou, se assim for da vontade das partes, na conformidade do estabelecido na
Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
6.2 – Os produtos serão fornecidos no ato do recebimento da Ordem de fornecimento.
6.3 – O(s) licitante(s) contratado(s) deverá(ão) fornecer os produtos solicitados no prazo de cinco dias
após a solicitação do fornecimento, na qual constará o local da entrega, não lhes sendo devido qualquer
acréscimo, seja a que título for.
6.4 – Competirá ao contratado, proceder ao acompanhamento da execução do contrato, bem assim
entregar o objeto no local em que o instrumento convocatório assim determinar.
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7. DA HABILITAÇÃO
7.1 – De acordo com a lei 10.520/02 e normas complementares.
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) Responder financeiramente, inclusive pela via judicial, por todos os danos que causar a
CONTRATANTE ou a terceiros, por si, seus empregados ou prepostos, quando da execução deste
Contrato.
b) Não transferir a CONTRATANTE quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que
vinculados à execução do Contrato.
c) Não transferir, no todo ou em parte, o fornecimento objeto do Contrato.
d) Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento, obedecidos aos
limites legais.
e) Responder por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações comerciais, previdenciárias,
tributárias e trabalhistas.
f) Cumprir, rigorosamente, as obrigações referenciadas neste termo de referencia.
g) Manter durante toda a vigência do contrato, as condições admitidas nas fases de habilitação e
proposta.
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
a) Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas.
b) Designar pessoas responsáveis pelo encaminhamento e fiscalização do fornecimento do objeto ora
pactuado.
c) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações
contratuais.
d) Comunicar à CONTRATADA, tão logo constate caso de irregularidade, defeito, vícios ou
incorreções na execução do contrato, para que adote as medidas indispensáveis ao bom
andamento do contrato.
Juazeiro/BA, 09 de Junho de 2022.
____________________________________________
IARGO MACEDO LINO DA SILVA
COORDENADOR TI
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 017/2022
À AUTARQUIA MUNICIPAL SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL – SAAE
NESTA
Prezados Senhores,
Pela presente, submetemos à apreciação de vossa senhoria, a nossa proposta relativa à licitação em
epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser
verificados na preparação da mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições
em que se realizará o fornecimento e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de
qualificação definidos no edital em referência.
1 - PROPONENTE:
1.1. - Razão Social 1.2. - Endereço 1.3. - C.N.P.J. 2 - PROPOSTA DE PREÇOS:
Item
1

Descrição
Os itens deverão estar em conformidade com as
descrições constantes no anexo I deste edital

Und

QTD

V. Unitário

V. Total

3 - PRAZO DE VALIDADE E VALOR TOTAL DA PROPOSTA
3.1 Declaramos que o valor total da nossa proposta é de R$ ...........(.............................................) e que
manteremos válida por _____ (_____) dias contados da data de apresentação da mesma.
4 – DECLARAÇÃO:
Declaramos que:
a) Nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do
contrato, bem como todos os custos relativos à mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, as
contribuições fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer
outras necessárias o total fornecimento.
b) Cumpriremos rigorosamente as especificações e as recomendações da fiscalização da
AUTARQUIA.
____________________, _____de __________________ de 2022.

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO III
MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME
PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 017/2022

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o (a) Senhor (a).........................,
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº .............., expedido pela
.........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº .....,
residente à rua ..................................................., nº ........ Como nosso mandatário, a quem outorgamos
amplos poderes para praticar todos os atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima,
conferindo-lhe poderes para:
(apresentar proposta de preços, formular ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles, contraarrazoar, assinar contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou
acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc.).

_______________, _____de __________________ de 2022.

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DAS MICROEMPRESAS/EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE/MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL.

Prezados Senhores,

Pela presente, declaramos, para os fins legais, ser Microempresa/Empresa de Pequeno Porte/Micro
empreendedor Individual, nos termos da legislação vigente, não havendo nenhum dos impedimentos
previstos nos incisos do § 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/06, e, para efeito do
cumprimento ao estabelecido no inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002, sob as
penalidades cabíveis, que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.
( ) – Há regularidade fazendária.
( ) – Não há regularidade fazendária.

____, __ de ______ de 2022.

___________________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR
PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 017/2022

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre,

( X ) nem menor de 16 anos.
( X ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

__________________, _____de __________________ de 2022.

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

21
Endereço: Rua José Araújo, nº. 557, Santo Antônio, Juazeiro - BA, CEP: 48.903-030.

Rua do Paraiso | 02 | Santo Antônio | Juazeiro-Ba
www.saaejuazeiro.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1176C745CF35AE020D43C57F0729C1EA

Diário Oficial do

segunda-feira, 20 de junho de 2022 | Ano IX - Edição nº 00970 | Caderno 1

Município 088

Serviço de Água E Saneamento Ambiental de
SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL
CNPJ: 14.659.593/0001-07 - Insc. Estadual. 71.925.225
Fone: (74) 3614 – 9800 / 3614-9803

ANEXO VI
PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 017/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 047/2022
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º____/2022
............................................................................, com endereço à ...............................................,
CNPJ/MF Sob o .......................................................... através do seu representante legal,
__________________, R.G. nº. _________________________, CPF nº. _______________________,
conforme instrumento em anexo, vem pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, firmada com a
Autarquia municipal Serviço de Água e Saneamento Ambiental SAAE de Juazeiro/BA, neste ato
representado pelo Pregoeira a Senhora Meiryjane Dos Santos Jericó, devidamente designado pela
Diretora Presidente da autarquia Municipal, obrigar-se ao quanto segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto desta ATA é o registro dos Preços da PROPONENTE devidamente quantificados e
especificados na proposta apresentada no PREGÃO PRESENCIAL SRP nº. 017/2022, para possível e
eventual contratação de empresa destinada ao fornecimento de material de informática e tecnologia da
informação, visando atender às necessidades da autarquia municipal o Serviço de Água e Saneamento
Ambiental – SAAE de Juazeiro/BA.
1.1 Os preços constantes desta Ata, ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste
instrumento e do Contrato que venha a ser firmado entre a PROPONENTE e a Administração.
1.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles
poderão advir, ficando-lhe facultado a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário
do registro preferência em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO
2.1 O valor da presente Ata de registro de preços é R$ ............ (….........................................), fixo e
irreajustável, inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transporte, seguros, impostos e taxas
de qualquer natureza. Conforme planilha:
Item
1

Descrição

Und

QTD

V. Unitário

V. Total

CLÁUSULA TERCEIRA – VALIDADE
3.1. Esta Ata de Registro de preços tem validade de 12 meses, a contar da data de sua assinatura,
conforme art. 15 da lei nº. 8.666/93, e decreto nº. 7.892/2013.
CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE
4.1 Cumprir, integralmente, sob pena de cancelamento da presente Ata de registro de preços todas as
cláusulas constantes dos contratos por ventura firmados.
4.2 Cumprir a presente Ata de Registro de Preços, nos termos aqui dispostos, sem prejuízo da cobrança
da multa correspondente ao período total do atraso.
CLÁUSULA QUINTA – INCIDÊNCIAS FISCAIS
5.1 Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam devidos em
decorrência direta ou indireta da presente Ata, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte,
assim definido nas Normas tributárias.
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5.2 A PROPONENTE declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta os tributos,
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes
sobre a compra de matéria, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nesta avaliação, para
efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
CLÁUSULA SEXTA – DO CONTRATO
6.1 Para cada fornecimento será assinado um contrato entre a licitante que tenha firmado a Ata de
Registro de Preços e o titular do órgão ou entidade compradora, com a emissão da respectiva Nota de
Empenho.
6.2 A adjudicatária será convocada para assinatura do contrato no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar
do envio da convocação.
10.1 Para assinatura do respectivo contrato, a licitante declarada vencedora terá que apresentar as
máquinas e demais equipamentos para serem vistoriados;
10.2 A vistoria ficará a cargo do SAAE com seu setor responsável;
10.3
Caso o convocado não apresente o solicitado no item anterior, a administração convocará outro
licitante na ordem de classificação até que seja possível;
10.4 O não atendimento no prazo previsto no subitem 6.2 ou a recusa em assinar o contrato pela
Adjudicatária, implicará das sanções previstas nesta Ata e no Edital.
CLÁUSULA SÉTIMA – REVISÃO DE PREÇOS APÓS A CONTRATAÇÃO
7.1 Os preços deverão ser revistos por solicitação expressa da CONTRATADA, somente para que seja
mantido o equilíbrio econômico – financeiro do contrato.
7.2 A cada pedido de revisão de preço deverá a contratada comprovar e justificar as alterações havidas
na planilha apresentada à época da elaboração da proposta, demonstrando analiticamente a variação
dos componentes dos custos devidamente justificada.
7.3 A critério da Administração, poderá ser exigido da Contratada lista de preços expedidas pelos
fabricantes, que conterão, obrigatoriamente, a data de início da sua vigência e numeração sequencial,
para instrução de pedidos de revisão de preços.
7.4 Na análise do pedido de revisão, entre outros critérios, o órgão gerenciador adotará para verificação
dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre
empresas do reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela
própria ou por instituto de pesquisa, utilizando-se, também, de índices setoriais e outros adotados pelo
Governo Federal, devendo a deliberação, o deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser
instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da
Administração no prazo de 15 (quinze) dias.
7.5 É vedado à Contratada interromper o fornecimento enquanto aguarda o tramite do processo de
revisão de preços, estando neste caso, sujeita às sanções legais.
7.6 Quando, através de pesquisa ou impugnação de terceiros, a Administração verificar que o valor
registrado está acima dos preços praticados no mercado, convocará a PROPONENTE, através de
correspondência oficial, para adequar os preços registrados aqueles oficialmente, reconhecido pelo
órgão gerenciador, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da notificação.
7.7 Na hipótese da PROPONENTE não efetuar a adequação dos preços de mercado, o órgão
gerenciador, a seu critério poderá cancelar parcial ou totalmente a Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA OITAVA – SANÇÕES
8.1 Poderão ser aplicadas pela Administração à adjudicatária, as sanções previstas no art. 7º da lei
10.520/02 e art. 87 da Lei nº. 8666/93.
CLÁUSULA NONA – CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO DA ATA
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9.1 O órgão gerenciador poderá, desde que conveniente aos interesses administrativos, cancelar esta
ATA, sem que com isso, o Fornecedor/prestador tenha direito a interpor recursos ou a indenizações.
9.1 O cancelamento parcial ou total de Itens registrados far-se-á sempre a critério do órgão gerenciador.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO
10.1 Fica eleito o foro da Cidade de Juazeiro/BA, como o competente para dirimir questões decorrentes
do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
Juazeiro/BA, ________ de ________________de 2022.

_______________________________________
ADMINISTRAÇÃO

_______________________________________
FORNECEDOR/PROPONENTE
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ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.º ________/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE
SI CELEBRAM A AUTARQUIA SERVIÇO DE
ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL SAAE
DE
JUAZEIRO-BA
E
A
EMPRESA
________________, NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado o Serviço de Água e
Saneamento Ambiental - SAAE de Juazeiro/BA, Autarquia criada pela lei municipal nº 565 de 23 de
junho de 1965, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Rua José Araújo, nº.
557, Santo Antônio, Juazeiro - BA, CEP: 48.903-030, inscrito no CNPJ sob o nº 14.659.593/0001-07 Insc. Estadual. 71.925.225, neste ato representado pelo seu Diretor-Presidente, Britoaldo Alves Bessa,
brasileiro, casado, advogado, OAB 56751 portador da Cédula de Identidade nº 03.999.392-29, expedida
pela SSP/BA, e CPF/MF nº 576.615.025-34, residente nesta cidade no Av. Comandante Manoel Severo
– Condomínio Terra dos Sonhos, QD I, lote 5, Country Club, Juazeiro/BA, doravante denominado
CONTRATANTE, e a firma............................., CNPJ Nº....................., com sede em.............. Neste ato
representado por..............., doravante simplesmente denominada CONTRATADA, tendo em vista a
homologação do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 017/2022 resolvem celebrar o presente CONTRATO
que será regido pelas disposições da Lei nº 8.666/93, 10.520/02, alterações posteriores e pelas
cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Consiste na contratação de empresa destinada ao fornecimento de material de informática e tecnologia
da informação, visando atender às necessidades da autarquia municipal o Serviço de Água e
Saneamento Ambiental – SAAE de Juazeiro/BA.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Integram este contrato, independentemente de transcrições, a proposta da
Contratada o edital e demais documentos apresentados no PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 017/2022.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O fornecimento será efetuada parceladamente. A licitante vencedora
somente fornecerá o material mediante solicitação expressa da Autarquia Municipal Serviço De Água e
Saneamento Ambiental SAAE, em formulário próprio, carimbado e assinado por pessoa autorizada para
o feito.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas com o objeto deste Contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária a seguir
especificada:
Órgão:
Atividade:
Elemento de Despesa:
Fonte:
CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Pelo fornecimento abaixo especificado, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, os seguintes
preços unitários:

25
Endereço: Rua José Araújo, nº. 557, Santo Antônio, Juazeiro - BA, CEP: 48.903-030.

Rua do Paraiso | 02 | Santo Antônio | Juazeiro-Ba
www.saaejuazeiro.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1176C745CF35AE020D43C57F0729C1EA

Diário Oficial do

segunda-feira, 20 de junho de 2022 | Ano IX - Edição nº 00970 | Caderno 1

Município 092

Serviço de Água E Saneamento Ambiental de
SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL
CNPJ: 14.659.593/0001-07 - Insc. Estadual. 71.925.225
Fone: (74) 3614 – 9800 / 3614-9803

PLANILHA COM VALOR DOS ITENS:
Item
Descrição
1

Und

QTD

V. Unitário

V. Total

O valor estimado deste Contrato é de R$ ........(........................................).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes
na assinatura do contrato, será assegurada a recuperação dos valores ora contratados, objetivando a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do disposto no Art. 65, II, “d”, da Lei nº
8.666/93 e alterações.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os
custos e despesas de qualquer natureza, notadamente os relativos a transporte e outros quaisquer que,
direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste Contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O faturamento deverá ser apresentado pelo Contratado através de Nota
Fiscal/Fatura, em duas vias, com os requisitos de lei, no local de entrega do material, no prazo
estabelecido no PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 017/2022.
PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento em até o 10° dia após o fornecimento do material, no valor
correspondente ao quantitativo comprovadamente entregue. A licitante vencedora apresentará nota fiscal
referente ao material fornecido a CONTRATANTE, que encaminhará ao Setor de pagamento, toda a
documentação necessária ao seu pagamento.
PARÁGRAFO QUINTO - Havendo erro na fatura ou recusa pela Autarquia Municipal na aceitação do
material fornecido, no todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome
as providências necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data
da reapresentação, devidamente regularizada.
PARÁGRAFO SEXTO - Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais,
nem implicará em aprovação definitiva do fornecimento total ou parcial.
PARÁGRAFO SÉTIMO - As faturas deverão ser obrigatoriamente acompanhadas das guias de
recolhimento dos encargos sociais devidos (INSS e FGTS), em relação ao mês anterior ao da emissão
da fatura relativo ao fornecimento ocorrido.
PARÁGRAFO OITAVO - O pagamento estará condicionado ao cumprimento do estabelecido neste
Contrato.
CLÁUSULA QUARTA - PRAZO
O prazo deste contrato terá início na data de sua assinatura e vigorará até .........................................
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O fornecimento será efetuado parceladamente.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, qualquer fornecimento em
desacordo com as especificações da licitação, da proposta da Contratada e as disposições deste
Contrato.
CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO
a) O contrato será fiscalizado pelo servidor(a) o(a) Senhor(a) designado pela administração, que será
nomeado pela autoridade competente, e entre as suas responsabilidades terá que:

26
Endereço: Rua José Araújo, nº. 557, Santo Antônio, Juazeiro - BA, CEP: 48.903-030.

Rua do Paraiso | 02 | Santo Antônio | Juazeiro-Ba
www.saaejuazeiro.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1176C745CF35AE020D43C57F0729C1EA

segunda-feira, 20 de junho de 2022 | Ano IX - Edição nº 00970 | Caderno 1

Diário Oficial do

Município 093

Serviço de Água E Saneamento Ambiental de
SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL
CNPJ: 14.659.593/0001-07 - Insc. Estadual. 71.925.225
Fone: (74) 3614 – 9800 / 3614-9803

b) Anotar em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
c) Transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de execução,
quando for o caso;
d) Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato;
e) Promover a verificação da execução já realizada, emitindo a competente habilitação para o
recebimento de pagamentos;
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;
Solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a execução
do contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Além das obrigações constantes deste Contrato a CONTRATADA se obriga a:
a) Responder financeiramente, inclusive pela via judicial, por todos os danos que causar a
CONTRATANTE ou a terceiros, por si, seus empregados ou prepostos, quando da execução deste
Contrato.
b) Não transferir a CONTRATANTE quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que
vinculados à execução do presente Contrato.
c) Não transferir, no todo ou em parte, o fornecimento objeto do presente Contrato.
d) Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento, obedecidos aos
limites legais.
e) Responder por todos os ônus e obrigações
previdenciárias, tributárias e trabalhistas.
f)

concernentes às

legislações comerciais,

Cumprir, rigorosamente, as obrigações referenciadas no Anexo I do Edital do PREGÃO
PRESENCIAL SRP nº 017/2022.

g) Manter durante toda a vigência do contrato, as condições admitidas nas fases de habilitação e
propostas.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas na
Cláusula terceira deste instrumento.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Designar pessoas responsáveis pelo encaminhamento e fiscalização do
fornecimento do objeto ora pactuado.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que
atendidas às obrigações contratuais.
PARÁGRAFO QUARTO – Comunicar à CONTRATADA, tão logo constate caso de irregularidade,
defeito, vícios ou incorreções na execução do contrato, para que adote as medidas indispensáveis ao
bom andamento do contrato.
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CLÁUSULA NONA - MULTAS E SANÇÕES
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do
contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da
infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive
no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço
da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte o fornecimento
não realizado;
0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia
subsequente ao trigésimo.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
PARÁGRAFO TERCEIRO - As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
PARÁGRAFO QUARTO - Pela inexecução total ou parcial do contrato serão aplicadas as sanções
previstas no "caput" desta Cláusula, garantida a defesa prévia, no respectivo processo, no prazo de
cinco dias úteis, podendo haver cumulação das demais sanções com a multa.
PARÁGRAFO QUINTO - Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza
e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na
prática do ato.
CLÁUSULA DÉCIMA - INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Declarada a rescisão deste Contrato, com fundamento nos incisos I a XII do
art. 78, da Lei nº 8666/93, o Contratado que laborar em culpa perderá, em favor da CONTRATANTE, a
garantia de execução prestada e seus reforços, podendo, ainda, a CONTRATANTE promover o
ressarcimento de perdas e danos por via administrativa ou judicial, através de processo de execução e
neste ultimo caso o presente Contrato servirá de título executivo extrajudicial.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS
Este Contrato reger-se-á, ainda, pelas seguintes disposições gerais:
a) O Contratado responderá por todos os danos que causar a CONTRATANTE ou a terceiros, por si, seus
empregados ou prepostos, quando da execução deste Contrato.
b) A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato.
c) O Contratado obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações ora assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital.
d) O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em
parte, salvo expressa autorização da Contratante.
e) Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que compatíveis
com os preceitos de direito público, aplicarão, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos
e as disposições de direito privado.
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f) O Contratado responderá por todos os danos decorrentes de paralisações na execução do
fornecimento, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa do Contratado,
apurado na forma da legislação vigente, quando comunicados à CONTRATANTE, no prazo de 48 horas
da ocorrência, ou ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.
g) Após o trigésimo dia de paralisação do fornecimento, a CONTRATANTE poderá optar por uma das
seguintes alternativas:
 Promover a rescisão contratual, com as consequências previstas no art. 80, da lei nº 8666/93,
respondendo o Contratado com as perdas e danos decorrentes da rescisão;
 Exigir a execução do Contrato, sem prejuízo da cobrança de multa correspondente ao período total do
atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor.
h) A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida deste Contrato e seus aditamentos, no Diário
Oficial do Município, no prazo de lei.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
Os Contratantes elegem o foro da Cidade de Juazeiro, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente
Contrato.
E por assim estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor
e forma, na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Juazeiro/BA, ............ de ........................ de 2022.

_________________________
CONTRATANTE
__________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
_________________________
_________________________
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Diário Oficial do

Município 096

Serviço de Água E Saneamento Ambiental de
SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL
CNPJ: 14.659.593/0001-07 - Insc. Estadual. 71.925.225
Fone: (74) 3614 – 9800 / 3614-9803

ANEXO VIII
PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 017/2022

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

A empresa _________________________, CNPJ ____________, declara a Autarquia municipal Serviço
de Água e Saneamento Ambiental SAAE de Juazeiro/BA, para fins de participação no procedimento
licitatório sob a modalidade do PREGÃO PRESENCIAL SRP 017/2022, cumprir plenamente todos os
requisitos de habilitação, nos termos do artigo 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520/2002, e do subitem 6.1.2 do
Edital, estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal.

______________, ____ de __________________ de 2022.

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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Diário Oficial do

Município 097

Serviço de Água E Saneamento Ambiental de
SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL
CNPJ: 14.659.593/0001-07 - Insc. Estadual. 71.925.225
Fone: (74) 3614 – 9800 / 3614-9803

ANEXO IX

PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 017/2022

DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO

____________________________________________, na qualidade de representante legal da empresa
___________________________________________, declara sob as penas da Lei, nos termos do
parágrafo 2º, art. 32 da lei nº 8666/93, que até a presente data de entrega dos envelopes, nenhum fato
ocorreu que inabilite a empresa à participar da presente licitação.

____________, _____ de _______________ de 2022.

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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Diário Oficial do

Município 098

Serviço de Água E Saneamento Ambiental de
SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL
CNPJ: 14.659.593/0001-07 - Insc. Estadual. 71.925.225
Fone: (74) 3614 – 9800 / 3614-9803

ANEXO X

PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 017/2022

DECLARAÇÃO ÚNICA

A empresa _____________________, inscrita no CNPJ sob o n° _____________, declara que:

1) Aceitamos as condições estipuladas neste Edital, ressalvada a hipótese de impugnação;
2) Executaremos o contrato de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela AUTARQUIA;
3) Obedeceremos às ordens expedidas pela AUTARQUIA, durante a execução do contrato;
4) Entre nossos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos, e demais profissionais não figuram
empregados da AUTARQUIA;
5) O endereço para correspondência é ______, o telefone para contato é ____, e nosso representante
legal para assinatura de eventual contrato é o Sr (a) ____________, brasileiro, ________, ________,
residente e domiciliado a _____________, inscrito (a) no CPF sob o n° ___________.

____________, _____ de _______________ de 2022.

_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

32
Endereço: Rua José Araújo, nº. 557, Santo Antônio, Juazeiro - BA, CEP: 48.903-030.

Rua do Paraiso | 02 | Santo Antônio | Juazeiro-Ba
www.saaejuazeiro.ba.ipmbrasil.org.br
Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1176C745CF35AE020D43C57F0729C1EA

segunda-feira, 20 de junho de 2022 | Ano IX - Edição nº 00970 | Caderno 1

Diário Oficial do

Município 099

Serviço de Água E Saneamento Ambiental de
Dispensa

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL
CNPJ: 14.659.593/0001-07 - Insc. Estadual. 71.925.225
Fone: (74) 3614 – 9800 / 3614-9803

ATO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2022
Declaro, nos termos do Art. 24, Inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a dispensa de
licitação para pagamento à empresa FERRAMENTAL MAQUINAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS
LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 02.991.409/0001-42 para contratação de empresa para aquisição de
ferramentas, motivado pela necessidade de execução de serviços de manutenção hidráulica, conforme os
valores constantes da Solicitação de Execução de Compras e/ou Contratações de Serviços Conforme
processo administrativo nº 046/2022
Valor Total: R$ 11.434,20 (onze mil quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unid. Orçamentária:16/1212; Projeto/Atividade: 04.122.015.4000;
Elemento de despesa: 339030; Fonte: 50.
À consideração do Diretor Executivo, para fins de ratificação do ato, de acordo com o Artigo
26, da Lei 8.666/93 e suas alterações. Juazeiro, 10 de junho de 2022. MIRTES CHRISTIANE LEAL
MENEZES – Presidente da CPL, INAEL GONÇALVES DA COSTA – Membro da CPL, SIDÉRIO
GONÇALVES ALVES – Membro da CPL. BRITOALDO ALVES BESSA - Diretor Presidente - Decreto
224/2022

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Como Diretor Presidente da autarquia municipal Serviço de Água e Saneamento Ambiental – SAAE
Juazeiro/BA, no uso das atribuições que me é peculiar, e, considerando os atos administrativos levados a
efeito através do procedimento em tela, reconheço de plano a situação que DISPENSA DE LICITAÇÃO,
cujo objeto é a contratação direta com a FERRAMENTAL MAQUINAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.991.409/0001-42, contratação de empresa para aquisição de
ferramentas, motivado pela necessidade de execução de serviços de manutenção hidráulica, cujo valor
global é de R$ 11.434,20 (onze mil quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte centavos), RATIFICO com
fulcro no art. 24, inciso II da Lei n° 8.666/93, cujo feito foi tombado sob o nº 022/2022. Juazeiro/BA, 10 de
junho de 2022. BRITOALDO ALVES BESSA - Diretor Presidente - Decreto 224/2022.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 075/2022
CONTRATANTE: SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL –
SAAE DE JUAZEIROBA.CONTRATADO: FERRAMENTAL MAQUINAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA OBJETO:
Contratação de empresa para possível aquisição de ferramentas, motivado pela necessidade de execução
de serviços de manutenção hidráulica. VALOR GLOBAL: R$ 11.434,20 (onze mil quatrocentos e trinta e
quatro reais e vinte centavos). VIGÊNCIA: O prazo para o fornecimento do objeto deste contrato terá
vigência de 30 dias a contar da sua data de assinatura. Juazeiro/BA, 14/06/2022.
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