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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 159/2021
O Município de Una-Bahia, torna público aos interessados, que por intermédio de seu
Pregoeiro Oficial designado pelo Decreto nº. 023 de 02 de Janeiro de 2021, que fará
realizar no dia 20 de setembro de 2021, às 09:30h, no Prédio da Prefeitura, situada na
Praça Dr. Manoel P. de Almeida, nº. 14, centro, Una – Bahia, licitação sob a modalidade
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE PARA REGISTRO DE
PREÇOS, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO
FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA DOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO. Esta licitação reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº 10.520/2002,
Decreto Municipal nº 136/2006, Lei Complementar nº 123/2006, e subsidiariamente na Lei
Federal 8.666/93 e suas alterações e nas condições deste Edital.
1. OBJETO
1.1. O presente Pregão tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA DOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO. Conforme especificações e condições constantes do Anexo I deste Edital.
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1. Poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas que se fizerem representadas por
pessoa devidamente credenciada, atenderem a todas as exigências de habilitação contidas
neste edital e seus anexos e 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 das leis e regulamento citados neste Edital.
2.3. Em consonância com as disposições legais retro citadas fica impedida de participar desta
licitação e de contratar com a Administração Pública a pessoa jurídica constituída por membros
de sociedade que, em data anterior à sua criação, haja sofrido penalidade de suspensão do
direito de licitar e contratar com a Administração ou tenha sido declarada inidônea para licitar e
contratar e que tenha objeto similar ao da empresa punida.
2.4. É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou
condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como
representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais previstas em
lei.
3. REGÊNCIA LEGAL DA LICITAÇÃO
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3.1. Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais nº. 10.520/02 e
8.666/93, no que for pertinente do Decreto Municipal de Regulamentação do ato n°. 136/2006 e
173/2013, Lei complementar 123/2006. A Secretaria Municipal de Educação, conforme
determina o art. 2°. do Decreto Municipal 173/2013, será o ÓRGÃO GERENCIADOR
responsável pelo conjunto de procedimentos para o Registro de Preços. As demais secretarias
do município serão denominadas ÓRGÃOS PARTICIPANTES. É facultado a outros órgãos ou
entidades da Administração Pública, atendido os requisitos da norma, fazer adesão à Ata de
Registro de Preços como ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES.
4. CREDENCIAMENTO
4.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um único
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda no ato de
entrega dos envelopes, identificar-se exibindo cópia autenticada a Carteira de Identidade ou
outro documento equivalente ou cópia simples acompanhada do original para ser autenticada
pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio.
.
4.2. O credenciamento far-se-á mediante a apresentação de procuração por instrumento público
ou particular com firma reconhecida, atribuindo-lhe poderes para formular ofertas e lances de
preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em
sendo sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente, deverá apresentar cópia do
respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
* Quando apresentada procuração particular deverá ser anexada cópia do estatuto ou contrato
social.
4.3. Após o credenciamento, os licitantes deverão entregar ao pregoeiro a declaração de pleno
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação (anexo V deste edital), os envelopes
da proposta de preços (envelope A) e dos documentos de habilitação (envelope B), não sendo
mais aceitas novas propostas.
4.4. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.2.2.1 a 6.2.2.5, deste
edital, deverão apresentar, fora dos envelopes, nesta declaração, firmada por contador ou
representante legal da empresa, de que se enquadra como microempresa ou empresa de
pequeno porte (Anexo VI).
4.5. Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta, nos termos da
legislação citada e deste edital, bem como a ausência do Credenciado, em qualquer momento
da sessão, importará a imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo por
autorização expressa do Pregoeiro.
5. PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "A"
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5.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, indevassável e rubricado
pelo representante legal da empresa ou por seu mandatário identificado como Proposta de
Preços, endereçada ao Pregoeiro, conforme exemplo:
ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
PREGÃO Nº 057/2021
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N° XXXX

5.2. Estar datilografada ou impressa por processo eletrônico em uma via, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, devidamente datadas e assinadas, conter os dados cadastrais, telefone,
fax e endereço eletrônico (e-mail).
5.3. A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, marca ou
fabricante, rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste Edital e Anexo, não se
admitindo propostas alternativas.
5.4. Apresentar o preço para a quantidade total demandada, do(s) lote(s), descrito no anexo I
deste edital, expresso em real, com apenas duas casas decimais.
5.5. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas,
considerando-se a condição de pagamento à vista, não devendo por isso, computar qualquer
custo financeiro para o período de processamento das faturas.
5.6. A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer despesas
necessárias para o fornecimento e entrega do objeto desta licitação, tais como: impostos,
tributos, encargos e contribuições sociais, fiscais, parafiscais, fretes, seguros e demais
despesas inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente às especificações
do objeto licitado.
5.7. O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de 60 (sessenta) dias corridos, a
contar da data da apresentação da proposta.
5.8. A responsabilidade quanto aos serviços ofertados é exclusivamente do licitante, que deverá
certificar-se se o mesmo atende as exigências do instrumento convocatório sob pena de, em
caso negativo, sofrer as sanções previstas no item 14.
5.9. A(s) proposta(s) de preço(s) vencedora(s), deverá(ao) ser formulada(s) e apresentada(s)
na proposta comercial, com preços atualizados e com redução proporcional aos em
conformidade com os lances eventualmente ofertados, no prazo de 01 (um) dia útil, após
encerramento da sessão.
5.10. A licitante deverá apresentar declaração expressa de que não estar impedida de licitar ou
contratar com a Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
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Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado
sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas.
5.11. A falta de data e/ou rubrica na proposta somente poderá ser suprida pelo representante
legal presente à reunião de abertura do Envelope Proposta.
5.12. A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá ser suprida, também, por aqueles
constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope da Documentação de
Habilitação.
5.13. Não serão levadas em consideração as propostas que fizerem referência às de outros
licitantes ou que apresentem qualquer oferta de vantagem não prevista, tal como proposta
alternativa.
5.14. As propostas poderão ser corrigidas automaticamente pelo pregoeiro, caso contenham
erros de soma e/ou multiplicação, bem como divergências entre o preço unitário e o total,
hipótese em que prevalecerá sempre o primeiro.
5.14.1 Sendo constatado, mesmo após a contratação, que houve falsidade na retro mencionada
declaração, a licitante ou contratada sujeitar-se-á às sanções previstas no item 14 deste edital.

6. HABILITAÇÃO - ENVELOPE B
6.1. As licitantes deverão incluir no Envelope B – HABILITAÇÃO a documentação exigida no
Item 6.2 deste Edital que poderá ser apresentada em original, cópia autenticada ou cópia
simples acompanhada do original para ser autenticada pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio,
em envelope lacrado, no qual possam ser identificados o nome ou razão social, modalidade,
número e data da licitação, além da expressão Habilitação, podendo o Pregoeiro, antes da
homologação, solicitar o documento original para verificação.
ENVELOPE “B” – HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
PREGÃO Nº 057/2021
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)
CNPJ N° XXXX

6.2. Na habilitação exigir-se-á dos interessados:
6.2.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado da documentação pertinente à
investidura de seus atuais administradores nos respectivos cargos.
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
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b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos
da eleição de seus atuais administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada da prova de diretoria
em exercício;
d) Cópia autenticada do CPF e RG dos sócios;
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim exigir.
6.2.2. 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 as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
licitante;
c) prova de regularidade junto à Fazenda Federal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente na forma da Lei e com a Procuradoria da Fazenda Nacional, através da Certidão
Negativa da Dívida Ativa da União, sendo este último datado dos últimos 60 dias, desde que
outro prazo não esteja estipulado neste documento;
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 FTGS/CRF;
e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - CNDT,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.
6.2.2.1. A microempresa e a empresa de pequeno porte, que atender ao item 5.15, que possuir
restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 6.2.2, deste
edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove
a sua regularidade em cinco dias úteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora do
certame.
6.2.2.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual
período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma
motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
6.2.2.3. Ocorrendo à situação prevista no item 6.2.2.1, a sessão do pregão será suspensa,
podendo o pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando
os licitantes já intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da
habilitação.
6.2.2.4. O benefício de que trata o item 6.2.2.1 não eximirá a microempresa, a empresa de
pequeno porte, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma
restrição.
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6.2.2.5. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 6.2.2.1, implicará na
inabilitação do licitante.
6.2.3. Qualificação Econômica e Financeira.
a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do
licitante, com data de expedição ou revalidação dos últimos 60 (sessenta) dias anteriores à data
da realização da licitação, prevista no preâmbulo deste edital, 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, que comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo
ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da
apresentação da proposta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. O
licitante apresentará, conforme o caso, publicação do Balanço ou cópia reprográfica das
páginas do Livro Diário onde foram transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultado, com
os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial
c) Certidão Simplificada da JUCEB;

6.2.4. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes
documentos:
a) Alvará de Funcionamento do Município sede da Empresa;
b) O proponente deverá apresentar atestado de capacidade técnica ou declaração expedida por
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante forneceu os serviços
pertinentes e compatíveis em quantidade e qualidade com o objeto deste certame.
6.2.5. Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor, em atendimento ao inciso XXXIII do art.
7º da Constituição Federal, para os fins do disposto na Lei Federal n. 8.666/93 e 10.520/02, de
que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 anos, ressalvado, se for o caso, o emprego de menor a partir de 14 anos, na
condição de aprendiz, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital.
6.2.6. Declaração de que não possui fato superveniente impeditivo para a habilitação.
6.2.7. As certidões que não contiverem data de validade explícita serão considerados válidos
por um período de 60 (sessenta) dias, a contar da data de suas emissões.
6.2.8. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
6.2.9. Sob hipótese alguma será aceita a inclusão de documento de habilitação que não estiver
dentro do respectivo envelope, devidamente lacrado.
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6.2.10. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer
dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado.
6.2.11. Os documentos exigidos para habilitação, se emitidos pela internet, poderão ter sua
autenticidade confirmada nos respectivos sites, no momento da fase de habilitação, ficando
estabelecido que, havendo discordância entre o documento apresentado e a verificação na
internet, prevalecerá a segunda.
7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR LOTE
7.1.1. O Município poderá revogar itens do lote vencedor, se for o caso, cujo valor esteja com
preços excessivos, superfaturado ou, ainda, por interesse da administração, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado.
7.2. A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão pública do pregão, com a
divulgação das propostas de preços recebidas e em consonância com as especificações e
condições detalhadas pelo edital.
7.3. Não se considerará qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital.
7.4. O Pregoeiro selecionará a proposta de menor preço e aquelas que tenham apresentado
valores sucessivos e superiores em até 10 % (dez por cento), relativamente à de menor preço,
ou na impossibilidade de obterem-se pelo menos 03 (três) propostas nestas condições, serão
selecionadas as melhores propostas subseqüentes a de menor preço, quaisquer que sejam os
preços oferecidos, até o máximo de 03 (três), para participarem da sessão pública de lances
verbais.
7.5. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o Pregoeiro selecionará todas as
propostas em condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
7.6. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e
estando o seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita,
devendo o Pregoeiro negociar, visando obter preço melhor.
7.7. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o pregoeiro poderá suspender
a sessão do pregão e estabelecer uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis,
para o recebimento de novas propostas.
8. ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS
8.1. Após a classificação das propostas, o pregoeiro fará a divulgação, convocando os
proponentes para apresentarem lances verbais, a começar do autor da proposta selecionada de
maior preço e seguido dos demais, de forma sucessiva e distinta em ordem decrescente.
8.2. Somente serão admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do menor valor
inicialmente proposto. O Pregoeiro poderá determinar valor mínimo para os lances.
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8.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
8.4. Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
8.5. Sendo aceitável a oferta, será verificado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, o atendimento
das condições habilitatorias deste licitante, com base na documentação apresentada.
8.6. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital, pelo Pregoeiro, com a posterior
homologação do resultado pelo Prefeito do MUNICÍPIO.
8.7. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do Edital, o
Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de
uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo o respectivo proponente declarado
vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital com a posterior homologação do resultado
pelo Prefeito do MUNICÍPIO.
8.8. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste
Edital e seus anexos e/ou propuserem preços inexeqüíveis ou superfaturados para a
Administração, assim considerados aqueles incoerentes com os praticados pelo mercado, para
a execução do objeto do contrato.
8.9. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, equipe de
apoio e licitantes presentes.
9. RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
9.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
Pregão.
9.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 01 (um) dia útil.
9.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do
certame.
9.4. Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, quando lhe será
concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando
os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de
dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.
9.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante para recorrer da decisão do
Pregoeiro importará a decadência do direito de recurso e consequentemente à adjudicação do
objeto da licitação ao licitante vencedor pelo Pregoeiro.
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9.6. Quando mantida a decisão, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade
superior serão realizados pelo Pregoeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis.
9.7. A autoridade superior do órgão promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias úteis
para decidir o recurso.
9.8. O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo.
9.9. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
9.10. Os recursos devem observar os seguintes requisitos:
9.10.1. Serem datilografados e devidamente fundamentados.
9.10.2. Serem protocolados na Prefeitura Municipal dentro do prazo legal e endereçados ao
Pregoeiro.
10. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
10.1. Não havendo a manifestação de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à
proponente vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
10.2. Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatados a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade superior adjudicará o objeto licitado ao licitante vencedor,
homologando, em seguida, o procedimento licitatório.
10.3. A adjudicação e a homologação do objeto desta licitação não implicarão direito à
contratação.
11. CONTRATAÇÃO
11.1. Homologada a licitação o adjudicatário será convocado para assinar o termo do contrato,
no prazo de 48 (quarenta oito) horas, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93.
11.2. Para a assinatura do contrato a empresa deverá representar-se por:
11.2.1. Sócio que detenha poderes de administração, apresentando o contrato social e sua
alteração, ou;
11.2.2. Procurador com poderes específicos para assinar o contrato.
11.3. Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter todas as
condições de habilitação.
11.4. 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
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subsequentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo licitante, das
condições de habilitação, procedendo à contratação.
11.5. 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
atualizado do contrato, na forma prevista na Lei Federal n. 8.666/93.
11.6. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre
os contratantes.
11.7. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio
contrato, as atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições
de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares
até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser
registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.
12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
12.1. Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados através de cheque, ordem
bancária ou crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde que
não haja pendência a ser regularizada pelo contratado.
12.2. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da
contratada.
12.3 O pagamento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade de correção dos erros e
imperfeições porventura apresentados após a liberação.
12.4. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora,
será calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo
pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE, do mês anterior ao vencimento da
fatura, devendo ser corrigido conforme fórmula a seguir:
VFC =VF (1+i)n
Onde:
VFC = Valor da Fatura Corrigida
VF = Valor da Fatura
i = INPC-IBGE do mês anterior/100
n = número de dias de atraso/30
12.5. Nas compras para entrega imediatas, assim entendidas aquelas com prazo de entrega até
quinze dias contados da data da celebração do ajuste serão dispensada a atualização
financeira correspondente ao período compreendido entre as datas do adimplemento e a
prevista para o pagamento, desde que não superior a quinze dias.
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12.6. A licitante vencedora do presente certame fica obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica,
para pagamento do objeto desta licitação, mediante acesso ao sistema informatizado da
Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, disponibilizado no endereço eletrônico
www.sefaz.ba.gov.br, de acordo com o disposto no Decreto Estadual nº 9.265 de 14 de
dezembro de 2004, quando for à hipótese de fornecimento de mercadorias.
13. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
13.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,
cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, com apoio
dos órgãos participantes, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput
do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, e art. 17°. Decreto 173/2013.
14. SANÇÕES E PENALIDADES
14.1. 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 conforme discriminado a seguir:
14.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos
graves ao município.
14.1.2. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os
infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
14.1.3. 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 ou serviço não realizado;

III -

0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não
realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.

14.1.3.1. 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.
14.1.3.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
do contratado faltoso.
14.1.3.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a
contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.
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14.1.3.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
14.1.3.5. 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.
14.1.4. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas
disposições legais citada.
14.1.5. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a
punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.
15. RESCISÃO
15.1. A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências
contratuais previstas na Lei nº. 8.666/93.
15.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses
previstas na Lei n. 8.666/93.
15.3. Nas hipóteses de rescisão com base em qualquer das hipóteses da Lei 8.666/93, não
cabe ao Contratado direito a qualquer indenização.
16. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
16. 1. O MUNICÍPIO se reserva ao direito de revogar esta licitação, por razões de interesse
público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar a decisão. Deverá, por outro lado, anulá-la se constatada insanável ilegalidade,
baseado em parecer escrito e devidamente fundamentado.
16.2. Não caberá qualquer indenização aos proponentes em caso de revogação ou anulação da
presente licitação, ressalvadas as hipóteses legais, cabendo o ônus da prova exclusivamente
ao licitante/contratado.
17. DO PRAZO
17.1. O prazo de duração será da assinatura do contrato será de 12 meses podendo ser
renovado caso haja acordo entre as partes, mantendo-se todas as condições presentes.
18. Das Dotações
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Órgão: 17 - Secretaria de Educação - Unidade Orçamentária: 32 - Fundo Municipal de Educação Projeto/Atividade: 1732.12361112.268 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL - Elemento de Despesa: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO; Fonte
Recurso: 95 – PRECATÓRIOS DO FUNDEF;
Órgão: 17 - Secretaria de Educação - Unidade Orçamentária: 32 - Fundo Municipal de Educação Projeto/Atividade: 1732.12361112.268 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL - Elemento de Despesa: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO; Fonte
Recurso: 04 – Salário Educação.
Órgão: 17 - Secretaria de Educação - Unidade Orçamentária: 32 - Fundo Municipal de Educação Projeto/Atividade: 1732.12122112.279 - GESTÃO DOS RECUROS DA SECRETARIA ADE
EDUCAÇÃO - Elemento de Despesa: Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de
Consumo; Fonte Recurso: 95 – Precatório do Fundef
19. DAS OBRIGAÇÕES
19.1. A contratação de pessoal, se necessário, para a realização e manutenção dos serviços,
sem ônus para o CONTRATANTE;
19.2. O pagamento dos encargos sociais e obrigações que advierem com a contratação de
pessoal;
19.3. Responsabilizar-se pela reparação de dano decorrente da execução do serviço;
19.4. Isentar o Município de quaisquer responsabilidades decorrente da execução do objeto
deste Contrato;
19.5. Garantir pela segurança e boa qualidade da execução dos serviços.
19.6. O não cumprimento do contratado a estas condições poderão ocasionar nas sanções
previstas no item 14 deste edital.
20. ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS
20.1. Aos órgãos não participantes está reservada a previsão de contratação do quíntuplo de
adesões previsto no parágrafo 4°. Art. 22, do Decreto 173/2013.
20.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que deve o custo dos serviços ou bens registrados,
cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, com apoio
dos órgãos participantes, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do Caput
do art. 65 da lei n°. 8.666/93.
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20.3. O Registro de Preços do fornecedor será cancelado quando das hipóteses apresentadas
no art. 20, incisos I, II, III, IV do Decreto Municipal regulamentador do Sistema de Registro de
Preços nº. 173/2013.

21. DISPOSIÇÕES GERAIS
21.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o
Pregoeiro, 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.
21.2. Os encargos de natureza tributárias, sociais e para fiscais são de exclusiva
responsabilidade da empresa contratada.
21.3. É facultada ao Pregoeiro ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo
licitatório, inclusive a juntada posterior de documentos, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis,
cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da apresentação da
proposta, sendo que os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato
motivado do Pregoeiro.
21.4. A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e
condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
21.5. O Pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo
promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
21.6. O Pregoeiro, 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.
21.6.1. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eficácia para fins de habilitação e classificação.
21.6.2. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação
21.6.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório
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21.6.4. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia e do interesse público
21.6.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação

21.7. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da
Comarca de Una, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
21.8. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta
licitação serão prestados pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio através dos telefones e fax:
(73) 3236 2021, (73) 3236 1286.
21.9. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação em
vigor, considerando as disposições das Leis Federais nº. 10.520/02 e 8.666/93, no que for
pertinente, além do Decreto Municipal n. 136/06.
21.10. 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 da Proteção ao Trabalho do Menor;
V.
Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de
Habilitação;
VI. Modelo de Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;
VII. Modelo de Declarações;
VIII. Minuta de Contrato.
IX. Minuta Ata de Registro
Una – BA, 08 de setembro de 2021

CAIO CÉZAR OLIVEIRA SANTOS
Pregoeiro Municipal
Decreto nº. 023/2021
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1

– DESCRIÇÃO DO OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS
AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ÔNIBUS
ESCOLARES PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, de acordo com as
especificações e os detalhamentos consignados neste Termo de Referência e descrição
abaixo:
LOTE 01
ITEM UNIDADE QTD

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

VALOR R$
UNITÁRIO

VALOR R$
TOTAL

AMORTECEDOR DIANTEIRO ONIBUS WOLKS
15.190
AMORTECEDOR DIANTEIRO ONIBUS VOLARE

1

UNIDADE

24

2

UNIDADE

24

3

UNIDADE

24

4

UNIDADE

24

5

UNIDADE

24

AMORTECEDOR TRASEIRO ONIBUS WOLKS
15.190
AMORTECEDOR DIANTEIRO ONIBUS
MERCEDES BENZ 1519
AMORTECEDOR TRASEIRO ONIBUS VOLARE

6

UNIDADE

24

AMORTECEDOR TRASEIRO ONIBUS MERCEDES
BENZ 1519
LOTE 02

ITEM UNIDADE QTD

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
BICO INJETOR DO MOTOR MWM ONIBUS
WOLKS 15190
BICO INJETOR DO MOTOR ONIBUS MERCEDES
BENZ 1519
BUCHA DA SUSPENSÃO DO ONIBUS VOLARE

7

UNIDADE

8

8

UNIDADE

8

9

UNIDADE

20

10

UNIDADE

50

11

UNIDADE

50

12

UNIDADE

20

13

UNIDADE

20

14

UNIDADE

20

15

UNIDADE

20

16

UNIDADE

20

17

UNIDADE

50

18

UNIDADE

50

19

UNIDADE

20

BUCHA DO ESTABILIZADOR ONIBUS WOLKS
15190
BUCHA DO ESTABILIZADOR ONIBUS MERCEDES
BENSZ 1519
BUCHA DO ESTABILIZADOR ONIBUS VOLARE

20

UNIDADE

24

BUZINA DE 24 VOLTS

BUCHA DA SUSPENSÃO DO ONIBUS WOLKS
15190
BUCHA DA SUSPENSÃO DO ONIBUS MERCEDES
BENZ 1519
BUCHA DE MOLA DIANTEIRA DO ONIBUS
WOLKS 15190
BUCHA DE MOLA DIANTEIRA DO ONIBUS
MERCEDES BENZ 1519
BUCHA DE MOLA DO ONIBUS VOLARE
BUCHA DE MOLA TRASEIRO DO ONIBUS
WOLKS 15190
BUCHA DE MOLA TRASEIRO DO ONIBUS
MERCEDES BENZ 1519

VALOR R$
UNITÁRIO

VALOR R$
TOTAL
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LOTE 03
ITEM UNIDADE QTD

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
CABEÇOTE DE FILTRO DE ONIBUS WOLKS 15190

21

UNIDADE

8

22

UNIDADE

8

23

UNIDADE

8

24

UNIDADE

15

25

UNIDADE

15

26

UNIDADE

8

27

UNIDADE

15

28

UNIDADE

15

29

UNIDADE

8

30

UNIDADE

8

31

UNIDADE

8

32
33
34

UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE

5
10
20

35

UNIDADE

20

36

UNIDADE

8

37

UNIDADE

8

38

UNIDADE

10

39

UNIDADE

15

40

UNIDADE

10

41

UNIDADE

15

42

UNIDADE

1

43

UNIDADE

1

44

UNIDADE

1

45

UNIDADE

1

46

UNIDADE

1

47

UNIDADE

1

48

UNIDADE

10

FEIXE DE MOLA DIANTEIRO ÔNIBUS MERCEDES
BENZ 1519
FRANJE DO CARDÃ ÔNIBUS VOLARE

49

UNIDADE

10

FRANJE DO CARDÃ ÔNIBUS WOLKS 15.190

50

UNIDADE

10

51

UNIDADE

4

52

UNIDADE

4

53

UNIDADE

4

54

UNIDADE

4

55

UNIDADE

4

56

UNIDADE

4

CABEÇOTE DE FILTRO DE ONIBUS MERCEDES
BENZ 1519
CABEÇOTE DE FILTRO DE ONIBUS VOLARE
CATRACA DE FREIO TRASEIRO ONIBUS WOLKS
15190
CATRACA DE FREIO TRASEIRO ONIBUS
MERCEDES BENZ 1519
CATRACA DE FREIO TRASEIRO ONIBUS VOLARE
CATRACA DE FREIO DIANTEIRO ONIBUS WOLKS
15190
CATRACA DE FREIO DIANTEIRO ONIBUS
MERCEDES BENZ 1519
CATRACA DE FREIO DIANTEIRO ONIBUS
VOLARE
CHAVE DE SETA DE ONIBUS WOLKS 24 VOLTS
CHAVE DE SETA DE ONIBUS MERCEDES BENZ
24 VOLTS
CHAVE DE SETA DE ONIBUS VOLARE 24 VOLTS
CRUZETA DE TRANSMISSÃO VOLARE
CRUZETA DE TRANSMISSÃO WOLKS 15.190
CRUZETA DE TRANSMISSÃO MERCEDEZ BENZ
CUICA DE FREIO DIANTEIRO ÔNIBUS VOLARE
CUICA DE FREIO TRASEIRO ÔNIBUS VOLARE
CUICA DE FREIO DIANTEIRO ÔNIBUS WOLKS
15.190
CUICA DE FREIO TRASEIRO ÔNIBUS WOLKS
15.190
CUICA DE FREIO DIANTERIO ÔNIBUS MERCEDES
BENZ 1519
CUICA DE FREIO TRASEIRO ÔNIBUS MERCEDES
BENZ 1519
FEIXE DE MOLA TRASEIRO ÔNIBUS WOLKS
15.190
FEIXE DE MOLA TRASEIRO ÔNIBUS VOLARE
FEIXE DE MOLA TRASEIRO ÔNIBUS MERCEDEZ
BENZ 1519
FEIXE DE MOLA DIANTEIRO ÔNIBUS WOLKS
15.190
FEIXE DE MOLA DIANTEIRO ÔNIBUS VOLARE

FRANJE DO CARDÃ ÔNIBUS MERCEDES BENZ
1519
GRAMPO MOLA DIANTEIRO ONIBUS WOLKS
15.190
GRAMPO MOLA DIANTEIRO ONIBUS VOLARE
GRAMPO MOLA DIANTEIRO ONIBUS MERCEDES
BENZ
GRAMPO MOLA TRASEIRO ONIBUS WOLKS
15.190
GRAMPO MOLA TRASEIRO ONIBUS VOLARE
GRAMPO MOLA TRASEIRO ONIBUS MERCEDES
BENZ

VALOR R$
UNITÁRIO

VALOR R$
TOTAL
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57

UNIDADE

1

JUNTA DO CARTER ÔNIBUS WOLKS 15.190

58

UNIDADE

1

JUNTA DO CARTER ÔNIBUS VOLARE

59

UNIDADE

1

JUNTA DO CARTER ÔNIBUS MERCEDES BENZ

LOTE 04
ITEM UNIDADE QTD

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

60

UNIDADE

4

KIT DE EMBREAGEM DO ÔNIBUS VOLARE

61

UNIDADE

5

KIT DE EMBREAGEM DO ÔNIBUS WOLKS 15.190

62

UNIDADE

5

63

UNIDADE

1

KIT DE EMBREAGEM DO ÔNIBUS MERCEDES
BENZ
KIT DO MOTOR ÔNIBUS WOLKS 15.190

64

UNIDADE

1

KIT DO MOTOR ÔNIBUS VOLARE

65

UNIDADE

1

KIT DO MOTOR ÔNIBUS MERCEDES BENZ 1519

66

UNIDADE

10

67

UNIDADE

20

68

UNIDADE

20

69

UNIDADE

10

70

UNIDADE

20

71

UNIDADE

20

72

UNIDADE

10

73

UNIDADE

10

74

UNIDADE

10

75

UNIDADE

30

76

UNIDADE

30

77

UNIDADE

30

78

UNIDADE

2

MOLA DE PATINS DE FREIO ÔNIBUS WOLKS
15.190
MOLA DE PATINS DE FREIO ÔNIBUS MERCEDES
BENZ 1519
MOTOR DE PARTIDA VOLARE - 24V

79

UNIDADE

5

MOTOR DE PARTIDA WOLKS 15.190 - 24V

80

UNIDADE

5

MOTOR DE PARTIDA MERCEDES BENZ 1519 - 24V

81

UNIDADE

5

82

UNIDADE

5

83

UNIDADE

5

84

UNIDADE

8

85

UNIDADE

15

86

UNIDADE

15

87

UNIDADE

4

88

UNIDADE

10

89

UNIDADE

10

90

UNIDADE

5

JOGO DE LONA DO FREIO DIANTEIRO ÔNIBUS
VOLARE
JOGO DE LONA DO FREIO DIANTEIRO ÔNIBUS
WOLKS 15.190
JOGO DE LONA DO FREIO DIANTEIRO ÔNIBUS
MERCEDES BENZ 1519
JOGO DE LONA DO FREIO TRASEIRO ÔNIBUS
VOLARE
JOGO DE LONA DO FREIO TRASEIRO ÔNIBUS
WOLKS 15.190
JOGO DE LONA DO FREIO TRASEIRO ÔNIBUS
MERCEDES BENZ 1519
LUVA DO CARDÃ COM ESPIGA ÔNIBUS VOLARE
LUVA DO CARDÃ COM ESPIGA ÔNIBUS WOLKS
15.190
LUVA DO CARDÃ COM ESPIGA ÔNIBUS
MERCEDES BENZ
MOLA DE PATINS DE FREIO ÔNIBUS VOLARE

MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISAS ÔNIBUS
VOLARE - 24V
MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISAS ÔNIBUS
WOLKS 15.190 - 24V
MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISAS ÔNIBUS
MERCEDES BENZ 1519 - 24V
PINO DE CENTRO TRASEIRO ÔNIBUS VOLARE
PINO DE CENTRO TRASEIRO ÔNIBUS WOLKS
15.190
PINO DE CENTRO TRASEIRO ÔNIBUS MERCEDES
BENZ 1519
PINO DE CENTRO DIANTEIRO ÔNIBUS VOLARE
PINO DE CENTRO DIANTEIRO ÔNIBUS WOLKS
15.190
PINO DE CENTRO DIANTEIRO ÔNIBUS
MERCEDES BENZ 1519
PINO DE MOLA ÔNIBUS DIANTEIRO VOLARE

VALOR R$
UNITÁRIO

VALOR R$
TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
Estado da Bahia
Pregão 057/2021
Menor Preço LOTE PARA REGISTRO DE PREÇOS

91

UNIDADE

10

92

UNIDADE

10

93

UNIDADE

5

PINO DE MOLA DIANTEIRO ÔNIBUS WOLKS
15.190
PINO DE MOLA DIANTEIRO ÔNIBUS MERCEDES
BENZ 1519
PINO DE MOLA TRASEIRO ÔNIBUS VOLARE

94

UNIDADE

15

PINO DE MOLA TRASEIRO ÔNIBUS WOLKS 15.190

95

UNIDADE

15

96

UNIDADE

4

97

UNIDADE

5

98

UNIDADE

5

99

PACOTES

10

100

UNIDADE

5

PONTEIRA ESTRIADA - CARDÃ - ONIBUS
MERDES BENZ 1519
REBITE DE ALUMÍNIO, PACOTE CONTENDO DE
1000 UNIDADES
RETENTOR DO PINHÃO ÔNIBUS VOLARE

101

UNIDADE

5

RETENTOR DO PINHÃO ÔNIBUS WOLKS 15.190

102

UNIDADE

5

103

UNIDADE

10

104

UNIDADE

15

105

UNIDADE

15

106

UNIDADE

20

107

UNIDADE

20

108

UNIDADE

20

PINO DE MOLA TRASEIRO ÔNIBUS MERCEDES
BENZ 1519
PONTEIRA ESTRIADA DO CARDÃ - ÔNIBUS
VOLARE
PONTEIRA ESTRIADA - CARDÃ - WOLKS 15.190

RETENTOR DO PINHÃO ÔNIBUS MERCEDES
BENZ 1519
ROLAMENTO DO CARDÃ BOIADEIRO VOLARE
ROLAMENTO DO CARDÃ BOIADEIRO WOLKS
15.190
ROLAMENTO DO CARDÃ BOIADEIRO MERCEDES
BENZ 1519
ROLETE GRANDE DO PATINS DE FREIO ÔNIBUS
VOLARE
ROLETE GRANDE DO PATINS DE FREIO ÔNIBUS
WOLKS 15.190
ROLETE GRANDE DO PATINS DE FREIO ÔNIBUS
MERCEDES BENZ 1519
LOTE 05

ITEM UNIDADE QTD

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
SAPATA DE FREIO DIANTEIRO ÔNIBUS VOLARE

109

UNIDADE

4

110

UNIDADE

10

111

UNIDADE

4

112

UNIDADE

4

113

UNIDADE

10

114

UNIDADE

10

115

UNIDADE

5

116

UNIDADE

5

117

UNIDADE

5

118

UNIDADE

2

SAPATA DE FREIO TRAZEIRO ÔNIBUS WOLKS
15.190
SAPATA DE FREIO TRAAZEIRO ÔNIBUS
MERCEDES BENZ 1519
SENSOR DE PRESSÃO DO MOTOR ÔNIBUS
VOLARE
SENSOR DE PRESSÃO DO MOTOR MWM ÔNIBUS
WOLKS 15.190
SENSOR DE PRESSÃO DO MOTOR ÔNIBUS
MERCEDES BENZ
SERPENTINA ÔNIBUS VOLARE

119

UNIDADE

8

SERPENTINA ÔNIBUS WOLKS 15.190

120

UNIDADE

8

SERPENTINA ÔNIBUS MERCEDES BENZ

121

UNIDADE

10

SILICONE ALTA TEMPETARURA

122

UNIDADE

8

TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO ÔNIBUS VOLARE

123

UNIDADE

12

TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO ÔNIBUS WOLKS
15.190

SAPATA DE FREIO DIANTEIRO ÔNIBUS WOLKS
15.190
SAPATA DE FREIO DIANTEIRO ÔNIBUS
MERCEDES BENZ 1519
SAPATA DE FREIO TRAZEIRO ÔNIBUS VOLARE

VALOR R$
UNITÁRIO

VALOR R$
TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
Estado da Bahia
Pregão 057/2021
Menor Preço LOTE PARA REGISTRO DE PREÇOS

TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO ÔNIBUS
MERCEDES BENZ 1519
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO ÔNIBUS VOLARE

124

UNIDADE

10

125

UNIDADE

8

126

UNIDADE

12

127

UNIDADE

10

128

UNIDADE

10

TAMBOR DE FREIO TRASEIRO ÔNIBUS WOLKS
15.190
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO ÔNIBUS
MERCEDES BENZ 1519
TERMINAL DE DIREÇÃO ÔNIBUS VOLARE

129

UNIDADE

20

TERMINAL DE DIREÇÃO ÔNIBUS WOLKS 15.190

130

UNIDADE

20

131

UNIDADE

2

TERMINAL DE DIREÇÃO ÔNIBUS MERCEDES
BENZ 1519
TURBINA DO ÔNIBUS VOLARE

132

UNIDADE

3

TURBINA DO ÔNIBUS WOLKS 15.190

133

UNIDADE

5

TURBINA DO ÔNIBUS MERCEDES BENZ 1519

134

UNIDADE

4

VÁLVULA SOLENOIDE ÔNIBUS VOLARE

135

UNIDADE

10

VÁLVULA SOLENOIDE ÔNIBUS WOLKS 15.190

136

UNIDADE

10

137

UNIDADE

4

VÁLVULA SOLENOIDE ÔNIBUS MERCEDES
BENZ 1519
VÁLVULA DE AR ÔNIBUS VOLARE APU

138

UNIDADE

4

VÁLVULA DE AR ÔNIBUS WOLKS 15.190 APU

139

UNIDADE

4

140

UNIDADE

10

VÁLVULA DE AR ÔNIBUS MERCEDES BENZ 1519
APU
VÁLVULA DE ESCAPE ÔNIBUS VOLARE

141

UNIDADE

10

VÁLVULA DE ESCAPE ÔNIBUS WOLKS 15.190

142

UNIDADE

10

143

UNIDADE

8

VÁLVULA DE ESCAPE ÔNIBUS MERCEDES BENZ
1519
VENTUINA DO ÔNIBUS VOLARE

144

UNIDADE

8

VENTUINA DO ÔNIBUS WOLKS 15.190

145

UNIDADE

8

VENTUINA DO ÔNIBUS MERCEDES BENZ 1519

146

UNIDADE

10

147

UNIDADE

10

VÁLVULA RELÉ - ONIBUS MERCEDES BENZ
1519
VÁLVULA RELÉ - ÔNIBUS VW 15190

148

UNIDADE

10

VÁLVULA RELÉ -VOLARE

149

UNIDADE

10

150

UNIDADE

10

VÁLVULA MANETE - ONIBUS MERCEDES BENZ
1519
VÁLVULA MANETE - ÔNIBUS VW 15190

10

VÁLVULA MANETE - VOLARE

151
152

UNIDADE

10

153

UNIDADE

10

VÁLVULA DESCARGA - ONIBUS MERCEDES
BENZ 1519
VÁLVULA DESCARGA - ÔNIBUS VW 15190

154

UNIDADE

10

VÁLVULA DESCARGA - VOLARE

155

UNIDADE

10

156

UNIDADE

10

157

UNIDADE

10

VÁLVULA DRENO BALÃO AR - ÔNIBUS VW
15190
VÁLVULA DRENO BALÃO AR - ONIBUS
MERCEDES BENZ 1519
VÁLVULA DRENO BALÃO AR - VOLARE

158

UNIDADE

5

BOMBA D'ÁGUA MOTOR MWM X12

159

UNIDADE

5

160

UNIDADE

2

BOMBA D'ÁGUA MOTOR MERCEDES BENZ 1519
(906)
CILINDRO PORTA - ONIBUS VOLARE

161

UNIDADE

10

CILINDRO PORTA - ONIBUS VW 15190

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
Estado da Bahia
Pregão 057/2021
Menor Preço LOTE PARA REGISTRO DE PREÇOS

VOLANTE DO MOTOR ONIBUS VW 15190

162

UNIDADE

1

163

UNIDADE

1

164

UNIDADE

1

VOLANTE DO MOTOR ONIBUS MERCEDES
BENZ 1519
VOLANTE DO MOTOR - ONIBUS VOLARES

165

UNIDADE

20

MOLA DA CUICA TRASEIRA - ONIBUS VW 15190

166

UNIDADE

20

167

UNIDADE

10

MOLA DA CUICA TRASEIRA - ONIBUS
MERCEDES BENZ 1519
MOLA DA CUICA TRASEIRA - ONIBUS VOLARE

168

UNIDADE

40

DIAFRAGMA

LOTE 06
ITEM UNIDADE QTD

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
RODA S/ CAMARA ARO 22,5

169

UNIDADE

16

170

UNIDADE

5

171

UNIDADE

5

172

UNIDADE

5

173

UNIDADE

15

174

UNIDADE

15

175

UNIDADE

6

CORREIA DO MOTOR - ONIBUS MERCEDES
BENZ 1519
CORREIA DO MOTOR - ONIBUS VOLARE

176

UNIDADE

16

COXIM DO MOTOR DIANTEIRO ÔNIBUS VOLARE

177

UNIDADE

16

178

UNIDADE

8

179

UNIDADE

16

180

UNIDADE

16

181

UNIDADE

6

182

UNIDADE

2

183

UNIDADE

2

184

UNIDADE

6

RESERVATÓRIO DE ÁGUA - MERCEDES BENZ
1519
RESERVATÓRIO DE ÁGUA - VOLARE

185

UNIDADE

6

RESERVATÓRIO DE ÓLEO DE FREIO - VW 15190

186

UNIDADE

6

187

UNIDADE

6

RESERVATÓRIO DE ÓLEO DE FREIO - MERCEDES
BENZ 1519
RESERVATÓRIO DE ÓLEO DE FREIO - VOLARE

188

UNIDADE

6

CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM - VW 15190

189

UNIDADE

8

190

UNIDADE

6

CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM MERCEDES BENZ 1519
CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM - VOLARE

191

UNIDADE

6

VÁLVULA PEDAL - VW 15190

192

UNIDADE

6

VÁLVULA PEDAL - MERCEDES BENZ 1519

193

UNIDADE

8

VÁLVULA PEDAL - VOLARE

194

UNIDADE

8

195

UNIDADE

8

196

UNIDADE

10

PEDAL DE ACELERADOR ELETRÔNICO - ONIBUS
MERCEDES BENZ 1519
PEDAL DE ACELERADOR ELETRÔNICO ONIBUS
VW 15190
PEDAL DE ACELERADOR ELETRÔNICO VOLARE
CORREIA DO MOTOR - ONIBUS VW 1519

COXIM DO MOTOR DIANTEIRO ÔNIBUS WOLKS
15.190
COXIM DO MOTOR DIANTEIRO ÔNIBUS
MERCEDES BENZ 1519
COXIM DO MOTOR TRASEIRO ÔNIBUS VOLARE
COXIM DO MOTOR TRASEIRO ÔNIBUS WOLKS
15.190
COXIM DO MOTOR TRASEIRO ÔNIBUS
MERCEDES BENZ 1519
RESERVATÓRIO DE ÁGUA - VW 15190

CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM - VW
15190
CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM MERCEDES BENZ 1519
CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM -

VALOR R$
UNITÁRIO

VALOR R$
TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
Estado da Bahia
Pregão 057/2021
Menor Preço LOTE PARA REGISTRO DE PREÇOS

VOLARE
197

UNIDADE

4

EIXO "S" DIANTEIRO ÔNIBUS VOLARE

198

UNIDADE

8

EIXO "S" DIANTEIRO ÔNIBUS WOLKS 15.190

199

UNIDADE

4

200

UNIDADE

8

EIXO "S " DIANTEIRO ÔNIBUS MERCEDES BENZ
1519
EIXO "S" TRASEIRO ÔNIBUS VOLARE

201

UNIDADE

8

EIXO "S" TRASEIRO ÔNIBUS WOLKS 15.190

202

UNIDADE

4

203

UNIDADE

6

EIXO "S" TRASEIRO ÔNIBUS MERCEDES BENZ
1519
LUVA DA PONTEIRA DO CARDÃ VOLARE

204

UNIDADE

10

LUVA DA PONTEIRA DO CARDÃ WOLKS 15.190

205

UNIDADE

10

LUVA DA PONTEIRA DO CARDÃ MERCEDES
BENZ 1519

LOTE 07
ITEM UNIDADE QTD

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

206

METRO

50

MAGUEIRA SISTEMA AR 6mm

207

METRO

50

MAGUEIRA SISTEMA AR 1/4

208

METRO

50

MAGUEIRA SISTEMA AR 8mm

209

METRO

50

MAGUEIRA SISTEMA AR 3/8

210

METRO

50

MAGUEIRA SISTEMA AR 10mm

211

METRO

50

MAGUEIRA SISTEMA AR 12mm

212

METRO

213

UNIDADE

30

ENGATE RÁPIDO RETO

214

UNIDADE

30

ENGATE RÁPIDO CURVO

215

UNIDADE

30

ENGATE RÁPIDO 90°

216

UNIDADE

4

ENGATE RÁPIDO "T"

217

UNIDADE

4

SEMI EIXO - ONIBUS MERCEDES BENZ 1519

218

UNIDADE

4

SEMI EIXO - VW 15190

219

UNIDADE

4

SEMI EIXO - VOLARE

220

UNIDADE

10

PORCA DE CUBO TRASEIRA ÔNIBUS VOLARE

221

UNIDADE

10

222

UNIDADE

10

223

UNIDADE

10

224

UNIDADE

10

225

UNIDADE

6

226

UNIDADE

15

PORCA DE CUBO DIANTEIRA ÔNIBUS WOLKS
15.190
PORCA DE CUBO DIANTEIRA ÔNIBUS
MERCEDES BENZ
RETENTOR DE RODA ÔNIBUS VOLARE

227

UNIDADE

15

RETENTOR DE RODA ÔNIBUS WOLKS 15.190

228

UNIDADE

6

RETENTOR DE RODA ÔNIBUS MERCEDES BENZ

229

UNIDADE

15

230

UNIDADE

6

MAGUEIRA SISTEMA AR 1/2

PORCA DE CUBO TRASEIRA ÔNIBUS WOLKS
15.190
PORCA DE CUBO TRASEIRA ÔNIBUS MERCEDES
BENZ
PORCA DE CUBO DIANTEIRA ÔNIBUS VOLARE

RETENTOR DE CUBO TRASEIRO ÔNIBUS
VOLARE
RETENTOR DE CUBO TRASEIRO ÔNIBUS WOLKS
15.190

VALOR R$
UNITÁRIO

VALOR R$
TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
Estado da Bahia
Pregão 057/2021
Menor Preço LOTE PARA REGISTRO DE PREÇOS

231

UNIDADE

15

232

UNIDADE

15

233

UNIDADE

15

234

UNIDADE

10

235

UNIDADE

4

236

UNIDADE

4

RETENTOR DE CUBO TRASEIRO ÔNIBUS
MERCEDES BENZ
RETENTOR DE CUBO DIANTEIRO ÔNIBUS
VOLARE
RETENTOR DE CUBO DIANTEIRO ÔNIBUS
WOLKS 15.190
RETENTOR DE CUBO DIANTEIRO ÔNIBUS
MERCEDES BENZ
BRAÇO PITMAN - ONIBUS MERCEDES BENZ
1519
BRAÇO PITMAN - ÔNIBUS VW 15190

237

UNIDADE

4

BRAÇO PITMAN - ÔNIBUS VOLARE

238

UNIDADE

2

CAIXA DE DIREÇÃO - VW 15190

239

UNIDADE

2

CAIXA DE DIREÇÃO - MERCEDES BENZ 1519

240

UNIDADE

2

CAIXA DE DIREÇÃO - VOLARE

241

UNIDADE

4

CABO DE CÂMBIO - VW 15190

242

UNIDADE

4

CABO DE CÂMBIO - VOLARE

243

UNIDADE

4

244

UNIDADE

5

245

UNIDADE

5

246

UNIDADE

2

247

UNIDADE

4

248

UNIDADE

4

249

UNIDADE

2

250

UNIDADE

2

251

UNIDADE

2

252

UNIDADE

2

253

UNIDADE

2

254

UNIDADE

2

255

UNIDADE

8

256

UNIDADE

4

257

UNIDADE

4

258

UNIDADE

15

259

UNIDADE

20

260

UNIDADE

10

261

UNIDADE

15

262

UNIDADE

20

263

UNIDADE

10

264

UNIDADE

5

PARAFUSO RODA TRASEIRA - ÔNIBUS WOLKS
15.190
PARAFUSO RODA TRASEIRA - ÔNIBUS
MERCEDES BENZ
RADIADOR - ÔNIBUS VW 15190

265

UNIDADE

5

RADIADOR - ÔNIBUS MERCEDES BENZ - 1519

BRAÇO ESTABILIZADOR DIANTEIRO ÔNIBUS
VOLARE
BRAÇO ESTABILIZADOR DIANTEIRO ÔNIBUS
WOLKS 15.190
BRAÇO ESTABILIZADOR DIANTEIRO ÔNIBUS
MERCEDES BENZ 1519
BRAÇO ESTABILIZADOR TRASEIRO ÔNIBUS
VOLARE
BRAÇO ESTABILIZADOR TRASEIRO ÔNIBUS
WOLKS 15.190
BRAÇO ESTABILIZADOR TRASEIRO ÔNIBUS
MERCEDES BENZ
BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA ÔNIBUS
VOLARE
BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA ÔNIBUS
WOLKS 15.190
BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA ÔNIBUS
MERCEDES BENZ
BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA ÔNIBUS
VOLARE
BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA ÔNIBUS
WOLKS 15.190
BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA ÔNIBUS
MERCEDES BENZ
BRAÇO AUXILIAR DE DIREÇÃO - ONIBUS VW
15190
BRAÇO AUXILIAR DE DIREÇÃO - ONIBUS
MERCEDES BENZ 1519
BRAÇO AUXILIAR DE DIREÇÃO - ÔNIBUS
VOLARE
PARAFUSO RODA DIANTEIRA - ÔNIBUS
VOLARE
PARAFUSO RODA DIANTEIRA - ÔNIBUS WOLKS
15.190
PARAFUSO RODA DIANTEIRA ÔNIBUS
MERCEDES BENZ
PARAFUSO RODA TRASEIRA - ÔNIBUS VOLARE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
Estado da Bahia
Pregão 057/2021
Menor Preço LOTE PARA REGISTRO DE PREÇOS

266

UNIDADE

2

267

UNIDADE

8

268

UNIDADE

8

269

UNIDADE

8

270

UNIDADE

8

271

UNIDADE

8

272

UNIDADE

10

RADIADOR - ÔNIBUS VOLARE
ROLAMENTO DE CUBO RODA DIANTEIRA ÔNIBUS VOLARE
ROLAMENTO DE CUBO RODA DIANTEIRA ONIBUS VW 15.190
ROLAMENTO DE CUBO RODA DIANTEIRA ONIBUS MERCEDES BENZ
ROLAMENTO DE CUBO RODA TRASEIRA ONIBUS VOLARE
ROLAMENTO DE CUBO RODA TRASEIRA ONIBUS VW 15.190
ROLAMENTO DE CUBO RODA TRASEIRA ONIBUS MERCEDES BENZ 1519
LOTE 08

ITEM UNIDADE QTD

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

273

UNIDADE

5

274

UNIDADE

4

275

UNIDADE

4

276

METRO

30

JOGO DE ANEL SINCRONIZADOR CAIXA DE
MARCHA - VW 15190
JOGO DE ANEL SINCRONIZADOR CAIXA DE
MARCHA - ONIBUS MERCEDES BENZ 1519
JOGO DE ANEL SINCRONIZADOR CAIXA DE
MARCHA - ONIBUS VOLARE
CABO PARA BATERIA 95MM

277

UNIDADE

30

TERMINAL SAPÃO

278

UNIDADE

40

LÂMPADA DE FAROL H4 24V

279

UNIDADE

40

LÂMPADA 2 POLOS 24V

280

UNIDADE

40

LÂMPADA 1 POLO 24V

281

UNIDADE

40

282

UNIDADE

40

LANTERNA LATERAL CRISTAL SEM SOQUETE 24V
LANTERNA VIGIA

283

UNIDADE

30

LANTERNA LATERAL AMARELA SEM SOQUETE

284

UNIDADE

30

LANTERNA LATERAL ONIBUS/CAIO

285

UNIDADE

30

LANTERNA LATERAL ONIBUS/BUSCAR

286

UNIDADE

40

LANTERNA LATERAL ONIBUS/MPOLO

287

UNIDADE

40

LANTERNA TRASEIRA LED 24V

288

UNIDADE

20

LANTERNA BOLHA LATERAL

289

UNIDADE

20

FAROL - ONIBUS/CAIO

290

UNIDADE

20

FAROL - ONIBUS/MPOLO

291

UNIDADE

15

FAROL - ONIBUS NEOBUS

292

UNIDADE

4

RELE ACIONADOR PORTA 24V

293

UNIDADE

4

TERMINAIS ONIBUS MERCEDES BENZ 1519

294

UNIDADE

4

TERMINAIS ONIBUS VW -15190

295

UNIDADE

12

TERMINAIS ONIBUS VOLARE

296

UNIDADE

20

297

UNIDADE

20

298

UNIDADE

50

299

UNIDADE

50

BOTÃO INTERRUPTOR ABERTURA PORTA VOLARE
BOTÃO INTERRUPTOR ABERTURA PORTA MERCEDES BENZ 1519
BOTÃO INTERRUPTOR ABERTURA PORTA - VW
15190
FUSIVEL DE LAMINA 5 AMP

300

UNIDADE

50

FUSIVEL DE LAMINA 10 AMP

VALOR R$
UNITÁRIO

VALOR R$
TOTAL
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301

UNIDADE

50

FUSIVEL DE LAMINA 15 AMP

302

UNIDADE

50

FUSIVEL DE LAMINA 20 AMP

303

UNIDADE

50

FUSIVEL DE LAMINA 25 AMP

304

UNIDADE

50

FUSIVEL DE LAMINA 30 AMP

305

UNIDADE

50

FUSIVEL DE LAMINA 40AMP

306

UNIDADE

50

FUSIVEL DE LAMINA 40 AMP

307

UNIDADE

50

FUSIVEL DE LAMINA 50 AMP

308

UNIDADE

50

FUSIVEL DE LAMINA 60 AMP

309

UNIDADE

20

FUSIVEL DE LAMINA 70 AMP

310

UNIDADE

20

RELE AUXILIAR - 5AMP - 24V

311

UNIDADE

20

RELE AUXILIAR - 5AMP - 24V

312

UNIDADE

20

RELE AUXILIAR - 10AMP - 24V

313

UNIDADE

20

RELE AUXILIAR - 15AMP - 24V

314

UNIDADE

20

RELE AUXILIAR - 20AMP - 24V

315

UNIDADE

20

RELE AUXILIAR - 25AMP - 24V

316

UNIDADE

20

RELE AUXILIAR - 30AMP - 24V

317

UNIDADE

20

RELE AUXILIAR - 5AMP - 24V

318

UNIDADE

20

RELE AUXILIAR - 40AMP - 24V

319

UNIDADE

20

RELE AUXILIAR - 50 AMP - 24V

320

UNIDADE

20

RELE AUXILIAR - 60AMP - 24V

321

METRO

30

RELE AUXILIAR - 70 AMP - 24V

322

METRO

30

FIO DE 2,5MM

323

METRO

30

FIO DE 4MM

324

UNIDADE

10

FIO DE 6 MM

325

UNIDADE

10

SUPORTE ESCOVA MOTOR DE PARTIDA - 24V

326

UNIDADE

10

AUTOMÁTICO MOTOR DE PARTIDA - 24V

327

UNIDADE

10

BENDIX MOTOR DE PARTIDA - 24V

328

UNIDADE

10

IMPULSOR MOTOR DE PARTIDA

329

UNIDADE

10

PLANETÁRIA DO MOTOR DE PARTIDA

330

UNIDADE

10

INDUZIDO PARA MOTOR DE PARTIDA - 24V

331

UNIDADE

10

BOBINA DE CAMPO - 24V

332

UNIDADE

10

REGULADOR DE VOLTAGEM - 24V

RELAÇÃO DOS ÔNIBUS PERETENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ITEM

VEÍCULO

MARCA

ANO/MODELO

PLACA

1

ONIBUS MINI ESCOLAR

VW/NEOBUS

2020/2021

RCQ 9F07

2

ONIBUS ORE

VW/15.190EOD E. HD. ORE

2020/2021

RCQ 4G57

MICRO ONIBUS 4X4

MPOLO/VOLARE V8L 4X4
EO

2020/2021

RCW 5B46

ONIBUS ORE

VW/15.190EOD E. HD. ORE

2020/2021

RCQ 9G12

3
4
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5

MICRO ONIBUS 4X4

6

ONIBUS MINI ESCOLAR

7

ÔNIBUS

MPOLO/VOLARE V8L 4X4
EO
VW/NEOBUS

2020/2021

RCW 0C11

2020/2021

RCQ 4I18

V.W / Ônibus 15

2010/2010

NTQ9687

V.W / Ônibus 15

2010/2011

NYK 2292

8

ÔNIBUS

9

ÔNIBUS

V.W / Ônibus 15.190 EOD

2013/2013

OUP 1096

10

ÔNIBUS

V.W / Ônibus 15.190 EOD

2013/2013

OUP 2860

11

ÔNIBUS

Ônibus M.Benz OF1519

2013/2014

OUZ 3243

12

ÔNIBUS

Ônibus M.Benz OF1519

2013/2014

OZO 5936

13

ÔNIBUS

Ônibus M.Benz OF1519

2015/2015

PJN 0728

14

ÔNIBUS

Ônibus M.Benz OF1519

2013/2014

OUS 5144

15

ÔNIBUS

Ônibus M.Benz OF1519

2013/2014

OUZ 1686

2 – JUSTIFICATIVA:
2.1 Essa solicitação se faz necessária para eficientizar o serviço público realizado pela
Secretaria Municipal Educação no que tange a manutenção veicular na aquisição de peças
zelando assim pela durabilidade da frota e segurança dos usuários
2.2. A presente licitação foi divida em 08 (oito) lotes que foram agrupados considerando as
características comuns dos itens constantes, além da categoria de serviços que apresentam a
mesma natureza operacional.
2.3. A divisão em lote neste caso propicia um gerenciamento eficiente e racionalizado dos
recursos públicos, reduzindo as despesas administrativas, evitando a elaboração de um número
excessivo chamadas, homologações, extratos de contrato, além da economicidade de tempo e
agilidade na aquisição dos serviços solicitados.
2.4. Neste sentido, a licitação por lote é mais satisfatória do ponto de vista da eficiência técnica,
por consolidar as entregas a partir de um único fornecedor vencedor do referido LOTE, gerando
assim maior eficiência na gestão contratual, bem como no processo de entrega, haja vista que é
notório o fato de que ao se utilizar de muitos fornecedores para entrega, aumenta-se a
incidência de possibilidades de atrasos, resultando em necessidade de armazenamento de
itens no almoxarifado visando a consolidação de todos os itens relacionados ao LOTE para a
localidade aplicada, consequentemente ampliando-se o custo operacional do projeto para a
Administração.
2.5. Ademais, ressaltamos que ao agregar o quantitativo de recursos dentro de LOTES,
conseguem-se maiores vantagens nos preços em relação à compra segmentada, pois há um
montante maior de produtos a serem adquiridos em determinado fabricante, atendendo o
princípio da razoabilidade e da economicidade para a Administração.
2.6. A Administração Pública, não pode restringir em demasia o objeto do contrato sob pena de
frustrar a competitividade, por outro, ela não pode definir o objeto de forma excessivamente
ampla, haja vista que, nesse caso, os critérios para julgamento das propostas falecem, em
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virtude da própria administração admitir propostas díspares, inclusive as que não satisfazem ao
interesse público e não atendem a necessidade da Administração.
2.7. Não obstante, como se pode observar, os itens foram agrupados em 08 (oito) lotes,
utilizando o critério de características semelhantes entre os itens, o que proporcionará a
participação de um maior número de empresas interessadas, ampliando a competitividade e
garantindo o protagonismo do princípio de economicidade.
2.8. O Tribunal de Contas da União já se manifestou no sentido de que a divisão do objeto em
itens distintos deve ser auferida sempre no caso concreto, devendo ser aplicada a opção mais
vantajosa para a Administração Pública, desde que não haja restrição à competitividade e que
em caso de agrupamento, este último esteja devidamente justificado.
2.9. Este mesmo tribunal publicou a Súmula nº 247 do TCU, que estabeleceu que:
"É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por
preço global, nos editais das licitações para a contratação de
obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja
divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou
complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o
objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que,
embora não dispondo de capacidade para a execução,
fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam
fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo
as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade".
(Grifo nosso)
2.10. Percebe-se que mesmo quando houve o entendimento do TCU que é obrigatório a
admissão da adjudicação por item e não por preço global, esta adjudicação por item só pode
ocorrer se não causar prejuízo ao conjunto e se não causar perda de economia de escala.
2.11. Esclarece-nos Carvalho Carneiro acerca do conceito de viabilidade técnica e econômica,
informando que: “a viabilidade técnica diz respeito à integridade do objeto, não se admitindo o
parcelamento quando tal medida implicar na sua desnaturação, onde em risco a satisfação do
interesse público em questão. Já a viabilidade econômica significa que o parcelamento deve
trazer benefícios para a Administração licitante, proporcionando um aumento da competitividade
e uma consequente diminuição dos custos para a execução do objeto. No entanto, para uma
real noção da viabilidade econômica do parcelamento, é preciso ter em mente a redução de
custos proporcionada pela economia de escala”.
2.12. Sobre o tema, vale ainda citar a obra “Temas Polêmicos sobre Licitações e Contratos”,
vários autores, da editora Malheiros, na página 74,o seguinte trecho: “(...) em geral, a economia
de escala é instrumento fundamental para diminuição de custos. Quanto maior a quantidade a
ser negociada, menor o custo unitário, que em decorrência do barateamento do custo da
produção (economia de escala na indústria), quer porque há diminuição da margem de lucro
(economia de escala geralmente encontrada no comércio)”.
2.13. Assim posto, o agrupamento dos itens em 08 (oito) lotes levou em consideração questões
técnicas, bem como o ganho de economia em escala, sem prejuízo a ampla competividade,
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uma vez que existe no mercado várias empresas com capacidade de fornecer os produtos e
serviços na forma em que estão agrupados neste TR.
2.14. Este agrupamento encontra guarita ainda em deliberações do TCU sobre a matéria, tais
como a decisão que “A aquisição de itens diversos em lotes deve estar respaldada em critérios
justificantes“, adotando o entendimento do acórdão 5260/2011, de 06/07/2011, que decidiu que
“Inexiste ilegalidade na realização de pregão com previsão de adjudicação por lotes, e não por
itens, desde que os lotes sejam integrados por itens de uma mesma natureza e que guardem
correlação entre si ”.
2.2. O formato presencial será adotado, em virtude da impossibilidade operacional de utilização
de recursos eletrônicos pelo Município de Una.
3 – DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS:
3.1. Os produtos e serviços licitados serão entregues no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento expedida pelo Setor de Compras.
3.2. A empresa contratada deverá fornecer exclusivamente produtos de primeira qualidade, e
que estiverem de acordo com as especificações exigidas, estando sua aceitação condicionada
à devida fiscalização dos agentes competentes.
4 – PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO
4. 4.1. O Sr. Carlos Calazans dos Santos Júnior, será o responsável pela fiscalização do
contrato no que compete a prestação dos serviços, observando todos os aspectos contratados
(prazo de entrega, local de entrega, observância acerca da qualidade, manutenção da relação
inicial entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa
remuneração do fornecimento e serviços, objetivando a manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro inicial do contrato).
4.2. O responsável pela fiscalização deste contrato, deverá:
a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
b) transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de
execução, quando for o caso;
c) promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a
competente habilitação para o recebimento de pagamentos;
d) esclarecer prontamente as dúvidas da contratada, solicitando ao setor competente da
Administração, se necessário, parecer de especialistas;
e) 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.
f) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com
a execução do contrato.
Parágrafo Único: A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não
eximirá à contratada de total responsabilidade na execução do contrato.
5 – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
5.1. Da Contratada:
5.1.1 - Tomar todas as providências necessárias a fiel prestação dos serviços objeto desta
licitação;
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5.1.2 - Manter, durante o período de vigência da contratação, todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas na licitação;
5.1.3 - Promover a prestação dos serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em
observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela
boa técnica;
5.1.4 - Prestar todos os esclarecimentos que lhe foram solicitados pela CONTRATANTE,
atendendo prontamente a quaisquer reclamações;
5.1.5 - Responder integralmente pelos danos causados, direta ou indiretamente, ao patrimônio
do Município em decorrência de ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, não se
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da fiscalização ou do
acompanhamento realizado pela
5.1.6 - Arcar com os ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas
decorrentes de contravenção, seja por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados ou
prepostos, obrigando-se, outrossim, a quaisquer responsabilidades decorrentes de ações
judiciais ou extrajudiciais de terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao
cumprimento do ajuste a ser firmado;
5.1.7 - Assumir responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria,
uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a
CONTRATANTE;
5.1.8 - Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem
vítimas os seus empregados quando do fornecimento dos produtos ou em conexão com ele,
ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE, inclusive por danos causados a
terceiros;
5.1.9 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista cível ou penal, relacionados
a prestação dos serviços, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;
5.1.10 - Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicação da contratação;
5.1.11 - Aceitar, nas mesmas condições do ajuste, os acréscimos ou supressões que se fizerem
nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor estimado da contratação;
5.1.12 – Refazer o serviço prestado dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, caso detecte
defeito ou irregularidade, sem prejuízo das sanções previstas;
5.1.13 – Apresentar garantia para todos os serviços de reposição de peças e manutenção de no
mínimo 30 dias.
5.2. Da Contratante:
5.2.1 - Supervisionar o serviço objeto exigindo presteza na entrega e correção das falhas
eventualmente detectadas;
5.2.2 - Permitir o acesso ao local da prestação dos serviços do pessoal da CONTRATADA,
necessário à entrega do objeto do Termo de Referência;
5.2.3 - Prestar à CONTRATADA, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à
prestação dos serviços.
6 – DO PAGAMENTO:
6.1. O pagamento será efetuado à CONTRATADA no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da
data do recebimento definitivo dos produtos, compreendida nesse período a fase de ateste da
Nota Fiscal/Fatura, mediante cheque nominal à contratada ou por meio de depósito em conta
bancária a ser informada pela contratada ou, eventualmente, por outra forma que vier a ser
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convencionada entre as partes. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais,
o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente
regularizados.

7. CONDIÇÕES GERAIS:
7.1. Os produtos devem ser entregues acompanhados da documentação fiscal, em duas vias,
com especificação da quantidade por lotes entregues de cada produto;
7.2. Os preços devem estar descritos em documento fiscal especificados: unitário e preço total;
7.3. Os produtos devem ser entregues nas quantidades requeridas e apresentação em
unidades individualizadas;
7.4. Os produtos deverão ser entregues no local indicado na Ordem de Fornecimento, indicando
endereço completo e telefone para contato com o responsável pelo recebimento da mercadoria;
7.5. Poderão ser solicitados ao fornecedor, pelo Pregoeiro ou pela Comissão de Licitação
informações adicionais necessárias, laudos técnicos de análises dos produtos, amostras dos
produtos e outras, a qualquer tempo e/ou fases do procedimento licitatório, com a finalidade de
dirimir dúvidas e instruir as decisões relativas ao julgamento;
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL
Nome Fantasia:
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Estado:
E-mail:

Número
057/2021

Inscrição Estadual:

CEP:

Cidade:
Fax:

Telefone:

LOTE --ITEM
1

DESCRIÇÃO DO ITEM
ESPECIFICAÇÃO,
PERTINENTES.

MARCA

E

QNT

UNID

VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

DEMAIS

2
VALOR TOTAL LOTE ---

VALOR TOTAL GLOBAL: R$---------------------- (VALOR POR EXTENSO)
a) Declaramos, para fins que se fizerem necessários que temos pleno conhecimento de todos
os aspectos relativos à licitação em causa e concordamos, sem restrição, com as condições
constantes do Edital e seus anexos.
b) Declaramos que estão inclusas no preço todas as despesas necessárias à execução do
objeto desta licitação, de acordo com as condições especificadas no Termo de Referência Anexo I, sem ônus para a Administração, tais como impostos, taxas, frete, encargos sociais,
fiscais e comerciais, inclusive demais encargos que incidam direta ou indiretamente na
execução do objeto do Pregão Presencial 057/2021 realizado pelo Município e Una.
c) Declaramos para os devidos fins, nunca ter sido declarada inidônea para licitar e celebrar
contratos com a administração pública, e que está de acordo com as exigências do presente
Edital;
d) Prazo de Validade da Proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias contados da abertura da
sessão.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da data fixada para abertura dos
envelopes indicada no preâmbulo deste anexo.
_____ _____de __________________ de 20__.
_____________________________________________________
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

Através

do

presente

instrumento,

Modalidade de Licitação Número
PREGÃO PRESENCIAL 057/2021
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,
contra-arrazoar, 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 20__.
_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Número
057/2021

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º
da Constituição Federal, para os fins do disposto Lei 8.666/93, que não empregamos menor de
18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,

(

) nem menor de 16 anos.

(

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

_________ _____de __________________ de 20__.
_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Número
057/2021

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto na Lei Federal n.
8.666/93 e Lei n. 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação,
cientes das sanções factíveis de serem aplicadas.

_______ _____de __________________ de 20__.
_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA
E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Número
057/2021

Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa .........................................................(razão
social/CNPJ) .................................... por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a).
..............................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º .................................... e
do CPF n.º ...................................., DECLARA, para fins legais:

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de
14/12/2006.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº
123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses descritas
no § 4º, do art. 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

___________ _____de __________________ de 20__.
_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÕES

Modalidade de Licitação
PREGÃO PRESENCIAL

Número
057/2021

A empresa .........................................................(razão social/CNPJ) .................................... ,

DECLARA, sob as penalidades da lei, que não existe fato superveniente impeditivo contra sua
habilitação, assim como se obriga a declarar a ocorrência de fatos futuros;

DECLARA também que está plenamente de acordo com todas as cláusulas e condições do
presente Edital.

___________ _____de __________________ de 20__.
_____________________________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO VIII
MINUTA DE CONTRATO
Termo de Contrato que entre si celebram o
Município de Una – Estado da Bahia, e _____________________________ para os
fins que especifica.
O MUNICÍPIO DE UNA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ do
Ministério da Fazenda sob nº 13.672.605/0001-70, com sede no Centro Administrativo
Municipal, localizado na Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, nº 14, Centro, nesta Cidade de
Una , Estado da Bahia, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo
seu Prefeito Sr. TIAGO BIRSCHNER, Prefeito Municipal, com endereço residencial sito à na
Rua Felix Caldas, nº 215, Centro nesta cidade de Una, Estado da Bahia, CEP 45.690-000,
portador da cédula de identidade nº 09711624 68, SSP/BA, expedida pela Secretaria de
Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº
014.834.565-44, doravante designado simplesmente CONTRATANTE celebra o presente
Contrato com xxxxxxxxxxxxxxxx
, inscrita (o) no CPF/CNPJ sob nº xxxxxxxxxxx,
estabelecida (o) na
, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada (o) por
Sr.
, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), (data de nascimento),
portador da Cédula de Identidade nº
- expedida pela SSP-BA, e, inscrito no
CPF/MF nº
, (nº do PIS) residente e domiciliado na (endereço completo)
____________________________________________________________________________
em conformidade com a Lei 8.866/93, com as alterações introduzidas posteriormente, mediante
as cláusulas e condições seguintes
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1.1.
constitui
o
objeto
do
presente
Contrato
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX em conformidade com
a proposta de preços apresentada na sessão da licitação da qual decorre este termo contratual
e adjudicado conforme parecer devidamente homologado e publicado no Diário Oficial do
Município.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS:
2.1. pela execução total do presente CONTRATO a Prefeitura Municipal de Una, pagará à
CONTRATADA a importância total de xxxxxxxxx (POR EXTENSO);
2.2. nos preços estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, necessárias à completa
execução dos serviços, entendendo-se como tais as decorrentes de fornecimento de materiais,
mão-de-obra, controle tecnológico, equipamentos, transportes, escritórios, encargos relativos às
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leis sociais e trabalhistas, seguros, impostos gerais e sobre serviços, taxas, licenças,
mobilização, desmobilização, remuneração da contratada e quaisquer outras despesas
necessárias à total realização dos serviços;
2.3. os preços são fixos e irreajustáveis.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
3.1. os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados através de cheque, ordem
bancária ou crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados da data
da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada a execução contratual, desde
que não haja pendência a ser regularizada pela Contratada;
3.2. em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da
apresentação da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da
Contratada;
3.3. o pagamento não isenta a CONTRATADA da responsabilidade de correção dos erros e
imperfeições porventura apresentados após a liberação;
3.4. a atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora,
será calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo
pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE, do mês anterior ao vencimento da
fatura, devendo ser corrigido conforme fórmula a seguir: VFC =VF(1+i)n onde: VFC = Valor da
Fatura Corrigida; VF = Valor da Fatura; i = INPC-IBGE do mês anterior/100; n = número de dias
de atraso/30;
3.5. a Contratada fica obrigada a emitir Nota Fiscal Eletrônica, para pagamento do objeto deste
Contrato, de acordo com o disposto no Decreto Estadual nº 9.265/2004.
CLAUSULA QUARTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
4.1. as despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta do Orçamento de 2021:

Órgão: 17 - Secretaria de Educação - Unidade Orçamentária: 32 - Fundo Municipal de Educação Projeto/Atividade: 1732.12361112.268 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL - Elemento de Despesa: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO; Fonte
Recurso: 95 – PRECATÓRIOS DO FUNDEF;
Órgão: 17 - Secretaria de Educação - Unidade Orçamentária: 32 - Fundo Municipal de Educação Projeto/Atividade: 1732.12361112.268 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL - Elemento de Despesa: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO; Fonte
Recurso: 04 – Salário Educação.
Órgão: 17 - Secretaria de Educação - Unidade Orçamentária: 32 - Fundo Municipal de Educação Projeto/Atividade: 1732.12122112.279 - GESTÃO DOS RECUROS DA SECRETARIA ADE
EDUCAÇÃO - Elemento de Despesa: Elemento de Despesa: 3390.30.00.00 – Material de
Consumo; Fonte Recurso: 95 – Precatório do Fundef
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CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL:
5.1. o prazo de vigência contratual será de 12 meses, contados a partir da assinatura do
contrato, podendo ser renovado caso haja acordo entre as partes, mantendo-se todas as
condições presentes;
5.2. a duração do presente CONTRATO ficará adstrita à vigência do respectivo crédito
orçamentário, salvo se prorrogado, que alcançará dotação do exercício subsequente, dada a
natureza de continuidade dos serviços.
CLÁUSULA SEXTA – DOS DIREITOS E DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES:
6.1. a CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do CONTRATO, em
conformidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação;
6.2. a CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do CONTRATO;
6.2.1. a inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos nesta
CLÁUSULA, não transfere à Prefeitura Municipal de Una, responsabilidade por seu pagamento
nem poderá onerar o objeto do CONTRATO;
6.3. a CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do CONTRATO, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
6.4. CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no total ou em partes, o objeto do CONTRATO em que se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções resultantes da execução dos serviços;
6.5. facilitar a mais ampla e minuciosa fiscalização da execução dos serviços objeto do presente
CONTRATO que a Prefeitura Municipal de Una, considerar imperfeitos;
6.6. comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal de Una, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
6.7. a CONTRATADA obriga-se ao reconhecimento de que a inexecução total ou parcial do
presente CONTRATO enseja a sua rescisão, com as conseqüentes penalidades contratuais e
as demais previstas em Lei ou regulamento;
6.8. a CONTRATADA fica obrigada a aceitar acréscimos ou supressões que se fizerem no
objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, na forma
prevista na Lei Federal nº 8.666/93;
6.8.1. as supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre
as partes;
6.9. a variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preço previsto neste Contrato,
as atualizações, compensações ou penações financeiras decorrentes das condições de
pagamento aqui 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.
6.10. Os produtos devem ser entregues acompanhados da documentação fiscal, em duas vias,
com especificação da quantidade por lotes entregues de cada produto;
6.11. Os preços devem estar descritos em documento fiscal especificados: unitário e preço
total;
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6.11. Os produtos devem ser entregues nas quantidades requeridas e apresentação em
unidades individualizadas;
6.12. Os produtos não deverá ter ultrapassado 20% (vinte por cento) do prazo total de sua
validade na data da entrega;
CLÁUSULA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
7.1. O Sr. Carlos Calazans dos Santos Júnior, será o responsável pela fiscalização do contrato
no que compete a prestação dos serviços, observando todos os aspectos contratados (prazo de
entrega, local de entrega, observância acerca da qualidade, manutenção da relação inicial entre
os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do
fornecimento e serviços, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do
contrato).
7.2. O responsável pela fiscalização deste contrato deverá:

a) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
b) transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos e cronogramas de
execução, quando for o caso;
c) promover, com a presença da contratada, a verificação da execução já realizada, emitindo a
competente habilitação para o recebimento de pagamentos;
d) esclarecer prontamente as dúvidas da contratada, solicitando ao setor competente da
Administração, se necessário, parecer de especialistas;
e) 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.
f) solicitar da Contratada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos relacionados com a
execução do contrato.
Parágrafo Único: A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do contratante, não
eximirá à contratada de total responsabilidade na execução do contrato.
CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES E PENALIDADES:
8.1. 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 conforme discriminado a seguir:
8.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do
licitante e/ou contratado, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos
graves ao Município;
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8.1.2. constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números
8.666/93 e 10.520/02, assim como em decreto regulamentador do pregão, sujeitando-se os
infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo;
8.1.3. 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:
I10% (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 ou serviço não realizado;
III 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não
realizado, por cada dia subseqüente ao trigésimo.
8.1.3.1. 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;
8.1.3.2. a multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso;
8.1.3.3. se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente;
8.1.3.4. não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta;
8.1.3.5. 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;
8.1.4. serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas
disposições legais citada;
8.1.5. serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar
e contratar com a Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a
punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO:
9.1. a inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências
contratuais previstas na Lei nº 8.666/93;
9.2. a Contratante poderá rescindir administrativamente o respectivo Contrato, nas hipóteses
previstas na Lei nº 8.666/93;
9.3. nas hipóteses de rescisão com base em qualquer das hipóteses da Lei 8.666/93, não cabe
ao Contratado direito a qualquer indenização.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
10.1. aplica-se ao presente Contrato as disposições da Lei 8.666/93 e Lei nº 10.520/02 no que
for pertinente, além do Decreto Municipal nº 136/06 e Decreto 173/2013. Este Contrato está
vinculado ao
10.2. as parte contratantes elegem o foro da Cidade de Una com renuncia expressa de
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qualquer outro, para dirimir as controvérsias acaso oriundas do presente CONTRATO;
10.3. e, por assim haverem ajustado e contratado, fizeram as partes lavrar, em 04 (quatro) vias
igual teor, este Instrumento, que assinam juntamente com duas testemunhas presentes ao ato.
Una (BA), xx de xxxxxx de xxxx.

____________________________________
Contratante

________________________________
Contratado

Testemunhas:

CPF/RG:

CPF/RG:
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ANEXO IX
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O MUNICÍPIO DE UNA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ do
Ministério da Fazenda sob nº 13.672.605/0001-70, com sede no Centro Administrativo
Municipal, localizado na Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, nº 14, Centro, nesta Cidade de
Una , Estado da Bahia, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo
seu Prefeito Sr. TIAGO BIRSCHNER, Prefeito Municipal, com endereço residencial sito à na
Rua Felix Caldas, nº 215, Centro nesta cidade de Una, Estado da Bahia, CEP 45.690-000,
portador da cédula de identidade nº 09711624 68, SSP/BA, expedida pela Secretaria de
Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº
014.834.565-44, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, firmam a presente ATA
DE REGISTROS DE PREÇOS, conforme decisão exarada no Processo de Licitação nº
....................e homologada às fls. .........., referente ao Pregão Presencial nº ....., para Registro
de Preços de ......., relacionados no Anexo I do Edital, nos termos da Lei n.º 8.666/93, da Lei n°
10.520/02 e do Decreto Municipal, consoante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
1. DO OBJETO
1.1. O objeto desta Ata é o registro dos preços de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES À FROTA DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO classificados no Pregão Presencial nº. 057/2021, conforme
especificações e condições constantes neste instrumento, no qual estão contemplados o
prazo de execução e a estimativa das quantidades a serem adquiridos pela
Administração, na medida das suas necessidades e segundo a conveniência do serviço
público, e que a este termo integram, como se transcritas.
1.2. O prazo de validade do Registro de Preços é de 12 (doze) meses contados a partir da data
da assinatura desta Ata, durante o qual os licitantes que tenham os seus preços registrados
poderão ser convidados a firmar as contratações, observadas as condições fixadas no edital e
nas normas pertinentes.
1.3. É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação
da contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por
aquela com terceiros.
1.4. Durante seu prazo de validade, as propostas selecionadas no registro de preços ficarão à
disposição da Administração, para que efetue as contratações nas oportunidades e quantidades
de que necessitar, até o limite estabelecido.
1.5. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação
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relativa às licitações, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência em igualdade
de condições.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS:
2.1. A partir desta data, fica registrado nesta PREFEITURA, observada a ordem de
classificação, o(s) preço(s) do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o
compromisso de fornecimento de peças mecânicas, nas condições estabelecidas no ato
convocatório.
Item 1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Valor unitário registrado: R$ xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
Valor total registrado: R$ xxxxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da
assinatura da presente Ata;
3.2. Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se
iniciam e vencem os prazos em dia de expediente na Administração Pública Municipal. Quando
ocorrer o vencimento fora do dia útil, considerar-se-á o primeiro dia útil imediatamente
subseqüente, sem ônus.
CLAÚSULA QUARTA – DO REAJUSTE:
4.1. Os preços sujeitos a controle oficial poderão ser reajustados nos termos e prazos fixados
pela “Administração”.
4.2. O disposto no item anterior aplica-se igualmente, aos casos de incidência de novos
impostos ou taxas e de alteração das alíquotas dos já existentes.
4.3. O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a
atualização dos preços vigentes através de solicitação formal ao órgão gerenciador, desde que
acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de
preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes
ou de outros documentos.
CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA:
5.1. Os materiais serão entregues no local e prazo indicados na AFM e recebidos por servidor
responsável designado pela unidade administrativa equivalente da unidade solicitante, o qual
procederá à conferência, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.
Parágrafo Primeiro – O recebimento do objeto aqui registrado só se dará após adotados, pelo
Município, todos os procedimentos previstos no art. 73, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.
Parágrafo Segundo – O Município rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de
fornecimento de material em desacordo com as especificações do objeto da licitação.
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5.2. O Fornecedor se comprometerá a atender com presteza às reclamações sobre a qualidade
e pontualidade da entrega do material, providenciando sua imediata correção, sem ônus para o
Município;
5.3. Em caso de divergência entre a AFM e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os objetos
efetivamente entregues, o Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, para
adoção das providências cabíveis.
5.4. O prazo de entrega do material será de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da
assinatura da AFM pelo Fornecedor.
5.5.O fornecimento do material somente será considerado concluído mediante a emissão de
atesto na Nota Fiscal, expedido pelo setor de recebimento de material, através do carimbo
padrão.
5.6. O prazo estabelecido no item 5.4 poderá ser prorrogado, quando solicitado pelo Fornecedor
e desde que ocorra motivo justificado, comprovado e aceito pela Administração.
5.7. O Fornecedor se comprometerá em manter durante toda a execução deste instrumento, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas no Edital.
CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES
6.1. O licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata
de Registro de Preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta,
atrasar injustificadamente o início do fornecimento, descumprir total ou parcialmente as
obrigações previstas, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da
reparação dos danos causados à Administração Pública, e eventuais responsabilidades civis e
criminais:
a) Advertência;
b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação;
c) Suspensão de contratar com o Município por 05 (cinco) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto
pendurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO:
7.1. A inexecução, total ou parcial, da Ata de Registro de Preços ensejará a sua rescisão, com
as consequências contratuais previstas na Lei nº 8.666/93;
7.2. A Fornecedora poderá rescindir administrativamente a respectiva Ata de Registro der
Preços, nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/93;
7.3. Nas hipóteses de rescisão com base em qualquer das hipóteses da Lei 8.666/93, não cabe
ao Município direito a qualquer indenização.
CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO
8.1. A fiscalização do objeto deste instrumento será exercida pelo Sr. Gabriel Rusciolelli da
Silva
8.2. Em caso de divergência entre a AFM e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os produtos
efetivamente entregues, o Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, sendo a
ocorrência comunicada a SSA para adoção das providências cabíveis.
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8.3. A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização por parte do Estado não eximirá o
Fornecedor da total responsabilidade na execução deste fornecimento.

9. DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
9.1. O Fornecedor se obriga a proceder ao fornecimento do material, objeto deste instrumento
na conformidade do constante no Edital, e que, com seus anexos, integra este termo,
independentemente da transcrição, para todos os fins e efeitos legais.
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. O Município não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Fornecedor
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente instrumento.
11. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR
11.1. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão
gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada.
11.2. O registro do Fornecedor poderá ser cancelado, garantida prévia e ampla defesa em
processo administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da
notificação, quando:
I – o Fornecedor não cumprir as exigências contidas no Edital, na Ata de Registro de Preços,
Autorização para Fornecimento de Material e Contrato;
II - o Fornecedor, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do Registro de
Preços;
III - o Fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato, decorrente do Registro de
Preços, por um dos motivos elencados nos incisos I a VIII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93.
11.3. Os preços registrados poderão ser cancelados ou suspensos temporariamente nas
seguintes hipóteses:
I - quando se tornarem superiores aos praticados pelo mercado;
II - por razões de interesse público, devidamente fundamentado.
11.4. A comunicação do cancelamento do registro do Fornecedor, será feita por escrito,
juntando-se o comprovante de recebimento nos autos que deram origem ao registro.
11.5. No caso do Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado
o preço registrado a partir da data da publicação.
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11.6. O Fornecedor poderá pedir o cancelamento do preço registrado, mediante solicitação por
escrito, desde que comprove estar definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as
exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços.
11.7. A solicitação do Fornecedor para cancelamento do Registro de Preços não o desobriga do
Fornecimento dos produtos até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser
prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, facultada ao Estado a aplicação das penalidades
previstas no instrumento convocatório e na presente Ata.
11.8. Enquanto perdurar o cancelamento poderão ser realizadas novas licitações para a
aquisição dos bens constantes do Registro de Preços.
12. DO FORO
12.1. Fica eleito o foro da comarca de Una, Estado da Bahia, para dirimir eventuais conflitos
originados pela presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a qualquer outro por mais
privilegiado que possa ser.
Una (BA), xx de xxxxxx de xxxx.

____________________________________
Município de Una

________________________________
Fornecedor

Testemunhas:

CPF/RG:

CPF/RG:

