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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022
Regida pela Lei nº 10.520/02 com aplicação subsidiária Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações, além
das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no presente Edital.
Dados do Edital
28 de Abril de 2022
PREGÃO ELETRÔNICO n° 011/2022.
Órgão(s) Participante(s):
Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Finanças.
I - PROCESSO ADMINISTRATIVO:
064/2022
II – DATA LIMITE PARA O ENVIO DE PROPOSTAS:
10/05/2022 – 09h00min (horário de Brasília), no endereço eletrônico: www.bnc.org.br
III – DATA PARA INÍCIO DA DISPUTA:
10/05/2022 – 10h00min (horário de Brasília), no endereço eletrônico: www.bnc.org.br
IV – LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL:
Portal: Bolsa Nacional de Compras – BNC www.bnc.org.br.
V – OBJETO DA LICITAÇÃO:
Contratação de empresa especializada na locação de software de gestão pública, Sistema Integrado de
Gestão de Planejamento, Sistema de Almoxarifado, Licitação e Contratos, Gestão de Compras, Banco de
Preços Online e Gestão Financeira no Município de Boa Nova, conforme as especificações constantes no
Anexo I deste Edital.
VI – PRAZOS:
Disponibilização do objeto: O fornecimento do objeto deverá ocorrer em até 08 (oito) dias da data da
solicitação pela Secretaria.
Validade do Contrato: 12 (doze) meses, contados a partir da data de publicação do respectivo Contrato.
VII - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
O CONTRATANTE realizará o pagamento no ato da entrega dos veículos, com o recebimento definitivo
do bem e da apresentação do documento fiscal correspondente.
VIII – LOCAL DE ENTREGA:
A entrega deverá ser efetuada pela empresa vencedora do certame no Município de Boa Nova em local
e data previamente especificados pela secretaria solicitante.
IX – ANEXOS:
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ANEXO 01 -TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO; ANEXO 02 - EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO; ANEXO
03 - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL PARA LICITANTE VENCEDOR; ANEXO 04 –
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO; ANEXO 05 - DECLARAÇÃO DE
IDONEIDADE; ANEXO 06 - DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS; ANEXO 07 - DECLARAÇÃO DE QUE
NÃO EMPREGA MENOR; ANEXO 08 – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE
TRIBUTAÇÃO DE ME/EPP; ANEXO 09 – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE; ANEXO 10 –
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO INTEGRA SEU CORPO SOCIAL, NEM EM SEU QUADRO FUNCIONAL,
EMPREGADO PÚBLICO OU MEMBRO COMISSIONADO DE ÓRGÃO DIRETO OU INDIRETO DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; ANEXO 11 – MINUTA DO CONTRATO; ANEXO 12 – DECRETO 089/2018.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA ATRAVÉS DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO, designados
pela Decreto nº 001/2022, de 06 de Janeiro de 2022, torna público para conhecimento dos interessados
que serão recebidas as propostas de preços e documentos de habilitação para a licitação na modalidade
descrita acima, de acordo com as condições estabelecidas neste edital e anexos.
1. REGÊNCIA LEGAL
1.1 Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002;
1.2 Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019;
1.3 Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012;
1.4 Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013;
1.5 Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010:
1.6 Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018;
1.7 Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006;
1.8 Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007;
1.9 Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015;
1.10 Decreto Municipal nº 056/2020 de 23 de Abril de 2020 e
1.11 Aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993
2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
2.1. O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante
condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de
Pregão, na Forma Eletrônica (licitações) da Bolsa Nacional de Licitações.
2.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Prefeitura Municipal de Boa Nova/BA,
denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o
aplicativo “Licitações” constante da página eletrônica da Bolsa Nacional de Licitações (www.bnc.org.br).
3. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO:
3.1. O licitante deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta,
atentando também para a data e horário para início da disputa.
4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:
4.1. Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente
estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que
satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.
4.2. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação
por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa Nacional de Licitações.
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4.3. É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.
4.4. É vedada à participação direta na presente licitação de:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

Pessoa física;
Empresa em regime de subcontratação ou ainda em consórcio;
Empresa que possua restrições quanto à capacidade técnica ou operativa, personalidade e
capacidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal;
Empresa que estiver sob concordata ou falência, concurso de credores, dissolução, liquidação;
Empresa que esteja suspensa de licitar ou contratar no âmbito do Município de Boa NovaBahia e/ou declarada inidônea por qualquer Órgão Público Federal, Estadual ou Municipal, na
data da licitação e;
Que estejam enquadradas no contexto dos dispositivos dos parágrafos 1º a 4º; incisos I a III,
do artigo 9º da Lei 8.666/93 e suas alterações.
Empresa que tiver promovido qualquer tipo de dano ao município, que se comprove com
parecer jurídico ou laudo técnico ou mesmo notificação, mesmo que seja mora no prazo.

4.5. O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa
Nacional de Licitações, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento
das propostas.
4.6. O cadastramento do licitante deverá ser requerido junto à Bolsa Nacional de Licitações no portal
(www.bnc.org.br), onde o licitante terá todas as informações para se cadastrar e receber seu Login e
senha de acesso.
4.7. Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, marca
e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, inserção de
catálogos do fabricante. “A empresa participante do certame não deve ser identificada”. Decreto
5.450/05 art. 24 parágrafo 5º.
4.8. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no
Anexo 08 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento no sistema Bolsa Nacional de
Licitações, informar no campo próprio da ficha técnica de cadastro da Licitante, o seu regime de
tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.
5. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
5.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial,
as seguintes atribuições:
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão;
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k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades
previstas na legislação.
CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA NACIONAL DE LICITAÇÕES:
5.2. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de
mandato previsto no item 4.6 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em
qualquer empresa associada à Bolsa Nacional de Compras, atribuindo poderes para formular lances de
preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bnc.org.br.
5.3. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através
de empresas associadas à BNC – Bolsa Nacional de Compras, a qual deverá manifestar, por meio de seu
operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às
exigências de habilitação previstas no Edital.
5.4. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances
sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha
privativa.
5.5. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão
eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BNC – Bolsa
Nacional de Compras.
5.6. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BNC - Bolsa Nacional de
Licitações a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.
5.7. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das
transações inerentes ao pregão eletrônico.
PARTICIPAÇÃO
5.8. A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados
data e horário limite estabelecido.
5.8.1. É vedada a identificação dos proponentes licitantes no sistema, em qualquer hipótese, antes do
término da fase competitiva do pregão. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa a
desclassificação da proposta.
5.9. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;
5.10. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida através da
BNC – Bolsa Nacional de Compras pelos telefones: (41) 3557-2301 e 3668-9738, Whatsapp (41) 9 9136Av. Nossa Senhora da Boa Nova, 07, Centro, CEP: 45250-000 – Boa Nova - Bahia - Fone: (77)3433.2145
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7677 ou através do e-mail contato@bnc.org.br.
ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES
5.11. A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início a sessão pública do pregão, na forma
eletrônica, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a
aceitabilidade das propostas.
5.11.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou
não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
5.11.2. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
5.11.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.
5.11.4. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.
5.11.5. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances
5.11.6. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.
5.11.7. Quando os valores referenciais estiverem estabelecidos no Termo de Referência, as propostas
não deverão estar com valores superiores ao máximo fixado no Edital (referente ao valor unitário de
cada item), podendo ser desclassificadas a critério do pregoeiro.
5.12 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao
sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente
informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
5.12 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao
sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente
informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
5.13. O lance deverá ser ofertado pelo menor preço POR LOTE.
5.13.1. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.
5.13.3. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
5.13.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.
5.13.5. Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados errados ou
situação semelhante, durante a disputa de lances, não é possível corrigir lances de proposta.
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5.13.6. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.
5.13.7. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 50,00
(cinquenta reais).
5.14. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
5.15. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, em que
os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
5.16. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.
5.17. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive
no caso de lances intermediários.
5.18. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrarse-á automaticamente.
5.19. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de
lances, em prol da consecução do melhor preço.
DESCONEXÃO DO SISTEMA NA ETAPA DE LANCES:
5.20. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, na Forma
Eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances,
retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.
5.21. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a
comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação, divulgando data e
hora da reabertura da sessão.
DO ENCERRAMENTO DOS LANCES:
5.22. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de
lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de
menor valor.
5.23. Após o encerramento dos lances, automaticamente o sistema informará qual licitante foi à
arrematadora dos itens, a partir daí a licitante vencedora deverá enviar a proposta de preço realinhada
para o e-mail licitaboanova@gmail.com, e anexar na plataforma eletrônica BNC (documentos
complementares pós disputa), em até 02 (duas) horas após o término do Certame.
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5.24. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima (Item 5.23)
estabelecido poderá resultar na inabilitação da empresa arrematadora pelo pregoeiro, que dará
continuidade ao certame convocando via sistema eletrônico do BNC - Bolsa Nacional de Compras às
demais licitantes por ordem de classificação.
5.25. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às
exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua
compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até
a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá
negociar com o participante para que seja obtido preço melhor.
5.27. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor
preço e valor estimado para a contratação.
5.28. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo interposição de recursos,
o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.
5.29. Quando for constatado o empate, conforme estabelecem os artigos 44 e 45 da LC 123/2006, o
sistema aplicará os critérios para o desempate em favor ME/EPP. Após o desempate, poderá o
pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de referência definido pela
administração pública.
5.30. Posteriormente, os documentos de habilitação como: Declarações, atestados e outros que não
sejam possível analisar a sua autenticidade em sites oficiais, deverão ser entregues em originais ou em
cópias autenticadas por cartório ou pelos membros da comissão de licitação, no prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis, contados da data da sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preço
corrigida, para o Setor de Licitações e contratos localizado na Av. Nossa Senhora da Boa Nova, 07,
Centro, CEP – 45.250-000, Boa Nova - Bahia, em envelope fechado com as seguintes informações: Setor
De Licitações da Prefeitura Municipal de Boa Nova, o número do telefone, o número do pregão
eletrônico, razão social, CNPJ e endereço da empresa.
6. PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO
6.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e lances.
6.2. O licitante deverá informar no sistema os valores para cada Lote, a fim de participar da fase de
Disputa. Caso arremate o Lote, deverá encaminhar para a prefeitura na forma impressa a proposta de
preços de forma detalhada, descrevendo o produto ofertado, indicando a marca, modelo, quantidade,
prazos de validade, de garantia e de entrega, no que for aplicável, bem como os valores unitários e o
total, cataloga (se houver), sob pena de desclassificação de sua proposta.
6.3. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do
Pregão.
6.4. Na hipótese do licitante ser ME/EPP, o sistema importa esse regime dos dados cadastrais da
empresa, por isso é importante que essa informação esteja atualizada por parte do licitante sob pena do
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licitante enquadrado nesta situação não utilizar dos benefícios do direito de preferência para o
desempate, conforme estabelece a Lei Complementar 123/2006.
6.5. É vedada a identificação dos proponentes licitantes no sistema, em qualquer hipótese, antes do
término da fase competitiva do pregão. Decreto 10.024/2019 art. 30 parágrafo 5º.
7. PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO
7.1. A Empresa vencedora, deverá enviar ao Pregoeiro, a Proposta de Preços escrita, com o(s) valor(es)
oferecido(s) após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada
pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa,
sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica, Inscrição Estadual, endereço completo, número de telefone e fax, número de agência de conta
bancária, no prazo estipulado no item 5.24, deste Edital.
Na proposta escrita, deverá conter:
a) Os valores dos impostos já deverão estar computados no valor do produto e/ou serviço ou
destacados;
b) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura das
propostas virtuais;
c) Especificação e/marca completa do serviço e/ou produto oferecido com informações técnicas que
possibilitem a sua completa avaliação;
d) Data e assinatura do Representante Legal da proponente.
7.2. O objeto, rigorosamente de acordo com o ofertado nas propostas, deverá ser entregue no endereço
indicado no Anexo 01.
7.3. Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que oferecer o Menor Lance
POR LOTE.
7.4. Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos inerentes
ao produto até sua entrega no local fixado por este Edital.
7.5. Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em
vigor.
8. DO CONTROLE DE QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS QUE SERÃO EMPREGADOS
8.1. Todos os produtos e serviços que compõe o objeto licitado deverão atender ao disposto na
legislação quanto a sua obrigatoriedade para fins de execução, comerciais, de registro, de transporte, de
armazenamento e de fabricação, junto aos órgãos de controle reguladores, pertinente a sua
peculiaridade, como por exemplo: Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Instituto Nacional
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), ANVISA, INEMA e outros conforme a legislação
vigente para cada produto.
8.2. Os produtos/serviços deverão ter o prazo mínimo de garantia de 3 (três) meses a contar do
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recebimento definitivo do objeto pela Contratante, devendo todos os itens ser de boa qualidade e de
acordo com o as exigências descritas neste edital. Será admitida validade inferior apenas para os
produtos/serviços que pela natureza, possuam validade distinta, fixada conforme norma específica.
8.3. A proponente vencedora é responsável pela qualidade físico-química e sanitária dos
produtos/serviços licitados.
8.4. A Secretaria Solicitante, por intermédio de seu órgão competente, reserva-se ao direito de recusar
todo e qualquer produto que não atenda às especificações constantes neste edital e na legislação
pertinente.
8.5. A Secretaria Solicitante poderá avaliar todos os tipos de produtos, a qualquer tempo, em relação à
sua qualidade e peso líquido e não aceitará os que não atendam às exigências previstas neste edital e na
legislação pertinente.
8.6. A Secretaria Solicitante poderá solicitar Laudo Técnico, elaborado por órgão comprovadamente
qualificado, de análise da conformidade do produto com as normas constantes da especificação.
8.7. A Secretaria Solicitante poderá submeter à análise, em laboratório por ela credenciado, do objeto
entregue pela Contratada, em qualquer fase da sua distribuição, para avaliar a sua conformidade com as
especificações constantes neste edital e na proposta apresentada na licitação pela proponente.
9. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
9.1. Para julgamento será adotado o critério de Menor Preço POR LOTE, observado o prazo para
fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais
condições definidas neste Edital. A adjudicação por menor preço POR LOTE.
9.2. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital.
9.2.1. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais
licitantes.
JULGAMENTO DA PROPOSTA
9.3. Encerrada a etapa de negociação de que trata o art. 8.2., o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação
ao máximo estipulado para contratação no edital.
9.3.1. A Licitante vencedora deverá observar os prazos estipulados no art. 5.23, para que o Pregoeiro
possa dá prosseguimento a fase de habilitação.
Atendimento ao disposto Lei Complementar nº 123/2006
9.4. Em atendimento ao disposto no Capítulo V da Lei Complementar nº 123/2006, serão observados os
seguintes procedimentos:
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9.4.1. Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance não tiver sido ofertada por
microempresa ou empresa de pequeno porte e o sistema eletrônico identificar que houve proposta
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento)
superior à proposta de menor lance, será procedido o seguinte:
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, será convocada pelo sistema
eletrônico, via “chat” de comunicação do pregão eletrônico para, no prazo de 5 (cinco) minutos após a
convocação, apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em
que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicada em seu favor o objeto do pregão.
b) no caso de empate de propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte
que se enquadrem no limite estabelecido no subitem 9.4.1, o sistema realizará um sorteio eletrônico
entre elas para que se identifique aquela que primeiro será convocada para apresentar melhor oferta,
na forma do disposto na alínea “a”.
c) não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, na forma da
alínea “a'” anterior, serão convocadas as remanescentes, quando houver, na ordem classificatória, para
o exercício do mesmo direito.
9.4.2. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 9.4.1, o objeto licitado será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde que atenda aos requisitos
de habilitação.
9.5. O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, imediatamente
após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e
decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.
9.6. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o
lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua
habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma
proposta ou lance que atenda ao Edital.
9.7. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às
margens de preferência, conforme regulamento.
9.8. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
9.9. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto
no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens
produzidos:
a) no país;
b) por empresas brasileiras;
c) por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
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d) por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas
na legislação.
9.10. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas empatadas.
9.11. Ocorrendo a situação a que se referem os subitens 5.27 e 5.28 deste Edital, o Pregoeiro poderá
negociar com a licitante para que seja obtido melhor preço.
DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
9.12. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para
contratação neste Edital.
9.13. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
9.13.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços por itens ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para
os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
9.13.2. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e
a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
9.13.3. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada
em ata;
9.13.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mail,
no prazo de vinte até vinte e quatro horas, sob pena de não aceitação da proposta.
9.13.5. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada
do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
9.13.6. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as
características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de
outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por
meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
9.14. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
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9.15. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a sua continuidade.
9.16. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a
negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
9.17. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
9.18. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
9.19. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
9.20. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do
licitante, observado o disposto neste Edital.
9.21. No final da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos
do procedimento e as ocorrências relevantes.
10. HABILITAÇÃO
Conforme ANEXO 02.
11. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS
11.1. Não serão conhecidos às impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder
pelo proponente.
11.2. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, ou seja, dia 21 de maio de
2019, qualquer interessado poderá impugnar ou solicitar esclarecimentos em relação a este ato
convocatório.
11.3. O pregoeiro emitirá sua decisão no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, procedendo aos
encaminhamentos necessários.
11.4. Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo,
através do seu representante, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões,
sendo-lhes facultado juntarem memoriais no prazo de 03 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo,
intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do
prazo do recorrente.
11.4.1. Assim que a o Pregoeiro Habilitar a empresa arrematadora do pregão, o sistema eletrônico
habilitará o campo para que as proponentes interessadas manifestem eletronicamente o seu recurso.
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Está fase é aberta e fechada automaticamente pelo sistema eletrônico do pregão, ficando aberta por 15
minutos.
11.5. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso.
11.6. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não
justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.
11.7. Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo.
11.8. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.9. As Impugnações e/ou Recursos deverão seguir da seguinte maneira:
a) A licitante deverá inserir as impugnações e/ou recursos em campo especifico no sistema eletrônico da
plataforma bnc.org.br;
b) Em seguida as impugnações e/ou Recursos deverão ser enviados em duas vias originais e de igual teor
para a prefeitura municipal aos cuidados do Setor de Licitações localizado Av. Nossa Senhora da Boa
Nova, 07, Centro, CEP – 45.250-000, Boa Nova – Bahia, para que possa ser protocolado pelo setor
competente. Esta via deverá estar em papel timbrado com o nome da empresa, as razões e a assinatura
do representante legal para que possa ser anexada no processo. Junto com este documento original,
deverá ser enviada também uma cópia para o e-mail: licitaboanova@gmail.com para que seja possível a
publicação on-line das razões do recurso interposto e a decisão cabida à este.
12. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste
Edital ou em outros que o complementem, as seguintes multas:
I. advertência;
II. Multa de 10% (dez por cento) do valor da proposta, quando, sem justificativa plausível aceita pela
Administração, o adjudicatário não assinar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido, ainda que não tenha havido processo de licitação.
III. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na prestação do serviço do objeto
licitado, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;
IV. O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias
corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado;
V. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de
qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega;
VI. Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto licitado, incidirá multa de 20% (vinte por cento)
sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras
sanções cabíveis.
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VII. A multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança
administrativa ou judicial.
VIII. Caso o licitante ou a empresa Contratada venha a incidir em ilícito administrativo nas hipóteses
legais, serão aplicadas os procedimentos e sanções previstas na Lei Federal 8.666 nos termos do,
graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio
processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório:
13. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
13.1. A despesa decorrente desta licitação, correrá à conta do Projeto Atividade:
Unidade Orçamentária: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Projeto Atividade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Elemento de Despesas: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Fonte: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
14. FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO, PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO:
14.2. O objeto será recebido e aceito após sumária inspeção pelos órgãos técnicos da Prefeitura,
podendo ser rejeitado, caso a qualidade e especificações não atendam ao que foi licitado e às condições
de recebimento e aceitação do (s) produto (s) constantes do anexo 01 deste edital, e deverá ser
substituído pelo fornecedor, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sem ônus para o Município,
sob pena de suspensão da empresa de participar de licitação, de acordo com a legislação vigente.
15. PAGAMENTO
15.1. O CONTRATANTE realizará o pagamento no ato da entrega dos veículos, com o recebimento
definitivo do bem e da apresentação do documento fiscal correspondente. O pagamento será realizado
por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da contratada.
15.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em
especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação
das sanções previstas no edital e indenização pelos danos decorrentes.
15.3. O pagamento será precedido de consulta da regularidade fiscal, para comprovação de
cumprimento dos requisitos de habilitação estabelecidos neste edital.
15.4. Na hipótese de irregularidade na condição fiscal, o contratado deverá regularizar a sua situação
perante o cadastro no prazo de até 02 (dois) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas
no edital e seus anexos e rescisão do contrato.
15.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente
até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento
iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
15.6. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº
123/06, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação por meio de
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documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar.
15.7. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e/ou
indenizações devidas pelo contratado.
15.8. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de processo
administrativo em que será garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e
meios que lhes são inerentes.
15.9. É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.
15.10. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela
Administração, o valor devido deverá ser acrescido de compensação financeira, e sua apuração se fará
desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão
calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação
das seguintes fórmulas:
I=(TX/100)/365
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de compensação financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
16. DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura
Municipal de Boa Nova revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivada de
fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato
escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. A
Administração Pública poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das
propostas ou para sua abertura.
16.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do
pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
16.3. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
16.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no
prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.
16.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta.
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16.6 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade
e a segurança da contratação.
16.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário
Oficial do Município.
16.8. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.
16.9. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital.
16.10. Não cabe à Bolsa Nacional de Licitações qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas
pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou
da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada.
16.11. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Poções-BA, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
16.12. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário de 08h00min às
12h00min, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na Prefeitura Municipal de Boa Nova/BA, para
melhores esclarecimentos.
16.13. A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos autos
da licitação e não será devolvida ao proponente.
16.14. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do
Pregoeiro em contrário.
16.15. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação
pertinente.
16.16. As condições estabelecidas no edital e seus anexos vinculam as partes, e nos casos em que se
encontram presentes os requisitos do Artigo 55 da Lei 8.666/93, há substituição do instrumento do
contrato, na forma do artigo 62 da mesma Lei já mencionada.
16.17. Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a aceitar, nas
mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou supressões, em
conformidade com o Artigo 65, seus parágrafos e incisos da Lei nº 8.666/93 com as alterações da Lei nº
8.883/94.
Boa Nova - BA, 28 de Abril de 2022.

Marisnaldo da Rocha Silva
Pregoeiro Municipal
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PARECER JURÍDICO

Opinamos favoravelmente ao presente
Edital por não infringir as disposições
pertinentes à legislação que rege a matéria.

Boa Nova - BA, 28 de Abril de 2022.

_______________________
Setor Jurídico
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2022
ANEXO1
TERMO DE REFERÊNCIA
O Pregoeiro e equipe de apoio desta Prefeitura Municipal, após autuar sob o n° 064/2022, o processo
Administrativo, referente ao Pregão Eletrônico n° 011/2022, autorizado pelo Prefeito Municipal, o
Exmo. Sr. Adonias da Rocha Pires de Almeida, solicitando a contratação/aquisição descrita na Planilha
abaixo (Planilha Descritiva e Estimada), vem através deste Termo de Referência, criar condições
favoráveis para executar tal contratação.
1. OBJETO / JUSTIFICATIVA:
1.1. O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada na locação de software
de gestão pública, Sistema Integrado de Gestão de Planejamento, Sistema de Almoxarifado, Licitação e
Contratos, Gestão de Compras, Banco de Preços Online e Gestão Financeira no Município de Boa Nova,
conforme características técnicas, quantidades e demais requisitos que se encontram descritos no Edital
e neste Termo de Referência.
1.2. Justificativa para realização da despesa
I. Atender as necessidades da Gestão Pública e, consequentemente, das Secretarias deste Município no
tocante a modernização dos seus departamentos, através do uso da tecnologia, buscando assim o
atendimento de maneira ágil e eficaz da realização e gestão dos serviços, no atendimento, as
determinações impostas pelas legislações, bem como, as necessidades diárias da administração pública.
II. Esse trabalho promove a organização de toda estrutura técnica para execução dos serviços de forma
segura, gerenciada, econômica e legal, além, do gerenciamento da distribuição dos produtos. A
qualidade deste trabalho garante uma redução de custos significativa para qualquer município. Com o
gerenciamento informatizado, os setores obterão informações rápidas e precisas, imprescindíveis para a
verdadeira função desta equipe.
III. A continuidade dos serviços é um dos atributos principais a ser levado em conta pelos gestores,
tendo em vista que a interrupção da prestação dos serviços públicos causaria transtornos aos
administrados. O fato é amplamente difundido na Doutrina, onde se cita o insigne doutrinador Marçal
Justen Filho, discorrendo acerca do tema:
“A continuidade do serviço retrata, na verdade, a permanência da necessidade
pública a ser satisfeita. Ou seja, o dispositivo abrange os serviços destinados a
atender necessidades públicas permanentes, cujo atendimento não exaure
prestação semelhante no futuro.”
1.3. Justificativa para enquadramento como bens/serviços comuns
I. O objeto deste instrumento pode ser considerado como serviços comuns, pois, apresentam padrões
de desempenho e qualidade definidos objetivamente no Termo de Referência e com especificações
usuais praticadas no mercado, nos termos do Parágrafo Único do Art. 1º, da Lei nº 10.520/2002 e do §1º
do Art. 2º, do Decreto nº 5.450/2005.
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II. A classificação do bem ou o serviço será comum quando for possível estabelecer, para efeito de
julgamento das propostas, mediante especificações utilizadas no mercado, padrões de qualidade e
desempenho peculiares ao objeto e descritos de forma objetiva no instrumento convocatório, não
acarretando prejuízos à qualidade dos serviços e, tampouco, ao interesse público.
III. Registre-se que as especificações foram elaboradas com a atenção necessária para não prejudicar a
competição entre os licitantes no certame.
IV. A licitação pertinente, dessa forma, será realizada por meio da modalidade de licitação Pregão
Eletrônico, do tipo Menor Preço, execução indireta, sob regime de preço unitário.
1.4. Justificativa para a contratação por lote.
I. A licitação para a contratação de que trata o objeto deste termo de referência, em lote, nos moldes
em que se encontra, permite à Administração uma maior economia com o ganho de escala, haja vista
que os licitantes poderão vir a ofertar preços mais competitivos, sem restringir a competitividade.
II. Em virtude dos diferentes CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que as
preponentes estão inseridas, haja vista que muitas têm atividades econômicas bem especificas, e que o
agrupamento total destes itens, poderia se tornar uma barreira impeditiva para que muitas empresas
pudessem participar do certame.
III. Portanto, certamente esta forma de contratação trará preços mais vantajosos para a Administração.
1.5. Justificativa dos elementos técnicos exigidos.
1.5.1. Os sistemas deverão permitir acesso simultâneo de usuários por módulo.
1.5.2. Permitir realizar backup do banco de dados, com as seguintes funcionalidades:
1.5.3. Permitir o backup da base de dados enquanto os usuários estão trabalhando nos sistemas;
1.5.4. Permitir a compactação/descompactação do backup para fins de armazenamento;
1.5.5. Os sistemas deverão rodar nos equipamentos disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Boa
Nova – BA.
1.5.6. Os sistemas devem possuir controle de permissões de acesso de cada usuário dentro de cada
sistema.
1.5.7. Possibilitar a segurança total dos dados, mantendo a integridade do Banco de Dados e conter
mecanismos de proteção que impeçam a perda de transações já efetivadas.
1.5.8. Possuir auditoria automática nas tabelas dos sistemas registrando todas as operações de inclusão,
exclusão e alteração, data, hora e usuário que efetuou a operação, mantendo a informação anterior
para consulta dos dados antes da alteração efetuada.
1.5.9 Registrar todas as tentativas de entrada (login) e saída (logoff) no sistema, gravando as respectivas
datas, horas e os usuários.
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1.5.10. Possibilitar ajuda On-Line, permitindo consultar todas as opções existentes no sistema ou ajuda
específica para o campo onde se está no momento.
1.5.11. Os relatórios apresentados deverão ser impressos em impressoras laser ou jato de tinta,
permitindo a visualização dos relatórios em tela;
1.5.12. Permitir selecionar no momento da impressão do relatório qualquer impressora disponível na
rede, possibilitando escolher tamanho de papel, configurar margens, selecionar intervalos de páginas,
indicar o número de cópias a serem impressas e demais opções disponíveis na impressora.
1.5.13. Possibilitar a reparação do banco corrompido “check point” permitindo a reconstrução do banco
de dados com os registros atualizados, desde o último backup e o momento da falha.
1.5.14. Possibilidade de recuperar o banco a partir do arquivo de transação (log).
1.5.15. Possibilitar o acesso ao banco dados de fora do ambiente da prefeitura (remotamente) em casos
de necessidade.
1.5.16. Possuir consulta rápida aos dados cadastrais dos sistemas, sendo generalizada através de tecla
de função, com acesso de qualquer local do sistema.
1.5.17. Para operacionalização dos sistemas, o usuário só poderá efetuar a entrada de dados via
sistema.
1.5.18. As atualizações deverão estar disponíveis na internet ou serem remetidas por meio digital a
critério da contratante.
2. REQUISITOS TECNOLÓGICOS, SEGURANÇA E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS SISTEMAS/MÓDULO
2.1 REQUISITOS TECNOLÓGICOS
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Os sistemas serão utilizados pela Prefeitura Municipal de Boa Nova, com os computadores
interligados em rede local (LAN) e rede remota (WAN - WI-FI, MODEM) com todas as suas
funcionalidades disponível para ambiente multiplataforma (Windows e Linux) Desktop e
browser e Bancos de Dados (SQL Server, Firebird, Oracle).
A estrutura do banco de dados deve ser incorporada para um banco único e normalizado para
evitar duplicidade de cadastros.
Trabalhar em ambientes Windows, Linux ou ambos simultaneamente;
Funcionar em WEB, o sistema inteiro (FULL);
Sistema operacional do servidor de banco de dados será Windows 2003 server ou Linux.
Impressão de documento em qualquer tipo de impressora.
O número de usuários deve ser ilimitado.
Os sistemas deverão permitir a geração de arquivos texto com dados a serem selecionados e
LAY OUT configurável pelo usuário.
Os sistemas deverão permitir a geração de Gráficos de diversos tipos a partir de dados a serem
selecionados pelo usuário.
Os sistemas deverão possuir um Gerador de Consultas Avançado permitindo ao usuário a
escolha dos dados (mais de uma coluna) e a sua classificação segundo os critérios: igual,
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x
x
x
x
x
x
x

diferente, maior ou igual, menor ou igual, começando com, contendo, período, período relativo.
Este mecanismo deverá permitir salvar esta consulta para sua posterior utilização.
Os sistemas deverão possuir um Gerador de Relatórios permitindo ao usuário a escolha dos
dados e a classificação.
Todos os relatórios deverão ter a possibilidade de serem visualizados em tela, antes da
impressão, e de se escolher a impressora da rede onde se deseja fazer a impressão.
Todos os relatórios deverão ter a possibilidade de serem gravados em arquivos em diversos
formatos (TXT, RTF, HTML, PDF, XLS, entre outros).
Permitir Integração de todos os Sistemas.
As telas dos sistemas devem possuir um grid configurável que permita ocultar a visualização das
colunas indesejáveis.
As telas dos sistemas devem possuir um mecanismo de ordenação das colunas de forma
crescente ou decrescente.
As telas dos sistemas devem ter um mecanismo de memorização das últimas configurações
realizadas quanto ao posicionamento da tela, exibição das colunas e sua ordenação;

2.2 REQUISITOS DE SEGURANÇA
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Todos os Sistemas devem ser gerenciados por uma “Permissão de Acesso” sendo esta
implantada para cada sistema em particular e para cada usuário, inclusive com tempo para
expiração.
Permitir o cadastramento de usuários e senhas com diversos níveis de responsabilidade. O
acesso / permissão de cada usuário deve ser em nível de função.
Cadastramento de funções permitidas em diversos níveis: usuário, departamento ou grupo.
Visualização do menu somente das opções que o usuário possui autorização de acesso.
O menu deve ser personalizado e estar organizado por assunto.
O administrador do sistema deve ter a opção de incluir e excluir do menu do sistema os
relatórios criados pelo usuário.
Rotina de Backup Integrada ao Sistema e gerenciada pelo próprio SGBD e que possa ser
executado com o Banco de dados sendo utilizado pelos Sistemas Aplicativos.
Possuir backup automático que pode ser disparado a partir da finalização do sistema;
Ter controle das operações efetuadas nos sistemas através de auditoria interna automática nos
sistemas aplicativos.

3 – REQUISITOS DOS SISTEMAS
Relatórios e informações que devem ser fornecidas pelos softwares:
3.1. SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO, LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS.
x
x
x
x
x
x

Sistema que possua um controle de senhas por secretária e por setor com um gerenciamento de
senhas para autorização do fluxo do processo entre os setores.
Assinatura digitais fundamentais ao projeto Paperless da Prefeitura.
Sistema em banco de dados único que possibilite o gerenciamento do planejamento.
Sistema que seja desenvolvido para plataforma Windows ou web;
Que utilize Banco de Dados relacional e gratuito;
Sistema Cliente/Servidor;
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

Possua um banco de dados produtos com um mínimo de 25.000 itens Tipo Compras Net,
cadastrados de forma detalhada e completa, para facilitar os trabalhos realizados pelos
funcionários na emissão dos planejamentos;
Possua um controle dos fornecedores ativos do município, contendo razão social, CPF ou CNPJ,
Endereço, telefone, Inscrição Estadual, conta para depósito;
Permita a emissão do Certificado de Registro Cadastral (CRC), conforme determina o art. 34 da Lei
8.666/93;
Permita a realização de um planejamento de compras no município, visando à moderação de
gastos evitando também a fragmentação de despesas;
Permita a elaboração de Processos Administrativos;
Permita o cadastro de todo Orçamento;
Permita o controle das Dotações;
Elabore planilha para a realização de Cotação de Preços;
Elabore cotações de preços dentro do banco de dados da empresa a ser contratada que possua no
mínimo licitações de 10 cidades da Bahia. Função obrigatória para velocidade do fluxo e essencial a
contratação.
Possua a banco de preços em no mínimo 20 bancos de dados dentro do próprio sistema com base
nas Licitações realizadas nos municípios ou via arquivo dos bancos de dados dos Tribunais de
contas. Item imprescindível a contratação.
Processe o Mapa Comparativo dos processos licitatórios;
Elabore os Anexos das licitações;
Permita o controle dos materiais licitados e solicitados;
Possua o controle e gerenciamento de Log(s) de usuário(s), permitindo que cada usuário possua
uma senha individual com determinado tipo de acesso.
Possibilite a integração com o sistema de compras em banco de dados integrado (único)
Possibilite o acesso remoto para atualizações e correções do sistema.
Possua Dash Board com demonstrativo das situações dos processos de solicitação das despesas,
dispensas, licitações, compras, etc., gerenciados conforme nível de acesso de cada usuário;
Possibilite que os processos tenham níveis de aprovação por nível de usuário;
¾ Esse software deverá gerenciar todos as aquisições lançadas no processo anterior do fluxo da
despesa – dispensas, inexigibilidades e licitações.
¾ Deverá Emitir a Solicitação de compras/Autorização de Serviços, com as seguintes
características:
Identificação completa do fornecedor;
Forma de pagamento;
Órgão/Unidade requisitante;
Dotação orçamentária para cobertura das despesas;
Classificação da aquisição/serviços (material de consumo, equipamentos);
Tipo de processo licitatório empregado na aquisição;
Descrição detalhada dos itens/serviços solicitados, com suas especificações, unidades de
fornecimento, quantidades, valores unitários e valores totais;
Registro do responsável pela emissão da SD/Autorização de Serviços;
¾ Controle de item por secretaria/departamento, de acordo com as quantidades solicitadas no
planejamento;
¾ Controle de todas as solicitações de aquisição bens/serviços solicitados pela entidade;
¾ Possua cadastro de todos os fornecedores da entidade com os respectivos documentos (CNPJ,
IE, CPF, RG,), endereço, n. de banco/agência/conta bancária, e-mail, site, região onde está
localizada, entre outras informações;
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¾

x
x
x
x

Gerenciar as aquisições trazendo as informações das licitações como – fornecedores
ganhadores, produtos por ganhador, valor por produto e marca do produto.
¾ Gerar relatórios gerenciais de aquisição – por fornecedor, por licitação, saldo das licitações,
saldos das dispensas.
¾ Emita a Listagem de todos os cadastros – Secretaria, setor, fornecedor, produtos, prédios
públicos, usuário do software
¾ Gere relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por classificação, por período
de tempo e outros de interesse do Município.
¾ Controle automaticamente o saldo dos produtos licitados quando emitida a solicitação de
compra do(s) produto(s)
¾ Seja integrado, em banco de dados único, com o sistema de Planejamento & Licitações.
Possibilite o acesso remoto para atualizações e correções do sistema.
Funcione via web para solicitações de compras com o controle das licitações e seus respectivos
produtos e saldos. Deverá estar disponível para ser utilizado por todos os responsáveis em elaborar
os pedidos de compras em cada secretaria e seus diversos departamentos.
Possibilite que os processos de compra tenham níveis de aprovação por nível de usuário;
controle do endividamento por conta bancária.

3.1.1. SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO FINANCEIRA
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

Todas as aquisições realizadas devem alimentar o sistema financeiro que deverá informar o saldo
real da dívida do município estando disponíveis diversos relatórios gerencias – despesas por
fornecedor, despesas realizadas e ainda não pagas por conta bancária, balancete anual da despesa
com a evolução dos gastos por tipo de despesa – material de escritório, gêneros alimentícios e
todos os outros tipos conforme o plano de contas do município.
Software que tenha por objetivo o gerenciamento financeiro com demonstrativos por tipo de
despesa e não, por dotação orçamentária. Não se trata de software contábil, o qual, o município já
dispõe. Sistema que tenha como objetivo auxiliar no principal fator disposto na Lei de
Responsabilidade Fiscal: O equilíbrio financeiro, permitindo, fechamento de caixa diário e o
controle do endividamento individualizado por conta bancária a partir da aquisição de materiais e
serviços, dentre outras ações abaixo relacionadas:
Sistema que seja desenvolvido para plataforma Windows ou web:
Sistema Cliente/Servidor;
Possua campos de fácil utilização, cadastro e bancos e contas, secretarias, fornecedores e etc.;
Possua um controle preciso dos fornecedores do município, contendo razão social, CPF ou CNPJ,
endereço, telefone, Inscrição Estadual, Conta para depósito e etc.;
Permita a realização de simulações de gastos de despesas Fixas e Planejadas;
Controle a dívida das despesas fixas possibilitando a multiplicação da despesa durante o exercício
nas datas de pagamento conforme os contratos.
Gerencie todas as contas;
Gerencie os gastos e recebimentos de forma sintética e analítica;
Gerencie a Dívida por conta bancária.
Emissão de relatórios gerenciais que demonstrem:
¾ O endividamento público diário;
¾ Informação de todas as despesas gastas por secretaria por tipo: materiais de limpeza, gêneros
alimentícios, transporte escolar, água mineral, etc.
Emita Balancetes para uma análise financeira com a evolução dos gastos de janeiro a dezembro por
tipo de despesa e gráficos por tipo de despesa e evolução dos saldos reais.
Apresente gráficos para demonstração das informações;
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x
x
x
x

Possua o controle e gerenciamento de Log(s) de usuário(s), permitindo que cada usuário possua
uma senha individual com determinado tipo de acesso;
Possibilite o acesso remoto para atualizações e correções do sistema.
Seja integrado ao sistema de Compras que ao autorizar a aquisição essa informação seja lançada
automaticamente no financeiro.
Possua Dash Board com gestão por meio de gráficos e controle do endividamento por conta
bancária.

3.1.2. SOFTWARE INTEGRADO PARA GESTÃO DE BANCO DE PREÇOS ON-LINE
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Sistema em banco de dados único que possibilite a cotação de preços por palavra-chave, por
Região, Por Município, ou por Unidade Federativa.
Possua um banco de dados de preços de produtos com um mínimo de 25.000 itens cadastrados de
forma detalhada e completa;
Permita fazer comparativo de preços por período;
Permita filtrar os preços por período de cotação;
Permita acesso ao documento oficial do preço referenciado;
Permitir relatórios/extratos dos preços, informando a origem dos preços e os valores mínimos,
máximos e média, mediada, media saneada;
Utilizar como fonte de pesquisa, preços de licitações ocorridas em outros municípios, assim como
possibilitar utilizar preços de fornecedores de sites diversos;
Caso o preço de busca seja preços de internet, possibilitar anexar fotos aos itens das cotações,
assim como aos links para os sites dos fornecedores;
Apresentar dashboard gerencial das cotações e respectivos status;
Permita fazer uma cotação de preços para aquisição de materiais comuns para as licitações.
Possua Preços atualizados diariamente;
Possua Dados Completos dos fornecedores e Órgãos;
Possua Dados dos Processos Licitatórios de outros municípios;
Possua Preços por Estado e Região;
Possua Praticidade e facilidades de efetuar cotações;
Dê a Possibilidade de utilizar cotações já feitas por outros clientes;

4. Especificação Detalhada, Quantidades e Preço Referencial.
LOTE 1 – SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO
ITEM

OBJETO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE
PLANEJAMENTO,
SISTEMA
DE
01
ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO E CONTRATOS,
GESTÃO DE COMPRAS E BANCO DE PREÇOS
ONLINE E GESTÃO FINANCEIRA.
02
IMPLANTAÇÃO (TAXA ÚNICA)
VALOR TOTAL:

UND

QUANT

MÊS

12

ÚNICA

01

VALOR
MENSAL

VALOR TOTAL

Obs.: Para critério de análise, lances e disputas serão considerados o valor por LOTE registrado no
sistema. Para Registrar o lance inicial a licitante deverá inserir no sistema o valor por ITEM. Após ser
considerada arrematadora do certame, por ter ofertado o menor valor por LOTE, a licitante vencedora
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encaminhará a sua proposta realinhada tomando por base o modelo do Anexo 3 – Proposta Final,
observando as especificações técnicas, marcas e quantidades.
O valor final da proposta realinhada obedecerá ao desconto ofertado, sendo distribuído de forma linear
para cada item, conforme ofertado no momento do certame.
5. AMOSTRA TÉCNICA DO SOFTWARE
5.1. Sendo aceitável a menor oferta de preço para o objeto licitado, o vencedor provisório declarado,
deverá se submeter, à amostra do software desenvolvido, através do seu credenciado ou de um técnico
de informática da licitante, o qual será avaliado pelo pregoeiro e caso não se considere habilitado,
deverá solicitar servidor do quadro do Município para auxiliá-lo no momento da amostra, que procederá
a análise mediante a adoção de critérios objetivos, deste Termo de Referência.
5.2. A ferramenta será avaliada em uma versão de demonstração de teste do fornecedor, devendo o
mesmo indicar um cliente, que já funcione com a mesma ferramenta, de preferência, o informado no
atesto de aptidão/capacidade técnica.
5.3. A entidade licitante disponibilizará computador conectado à internet para comprovar a
conformidade com os requisitos descritos no Anexo I e, principalmente, o funcionamento e
compatibilidade do sistema proposto.
5.4. Considerando a conveniência da Administração em locar sistema integrado, pelas justificativas
trazidas em sede de processo administrativo, a inexistência ou deficiência de qualquer das
funcionalidades e sua integração, motivadamente exigidas, implicará na reprovação da amostra
apresentada pela empresa licitante e, portanto, na sua desclassificação.
5.5. Não sendo cumpridas todas as exigências pelo vencedor provisório, este será desclassificado,
devendo-se convocar o segundo colocado para amostragem do sistema, e assim sucessivamente, até
que todas as requisições sejam devidamente atendidas.
5.6. Qualquer arguição, impugnação ou inconformismo será registrado na ata, logo após o término da
demonstração, para ser objeto de apreciação pelo pregoeiro.
5.7. Constatado o atendimento pleno às exigências habilitatórias, o proponente será declarado
vencedor;
Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências relevantes, e ao final,
será assinada pelo Pregoeiro e demais membros da Comissão, bem como pelos licitantes presentes.
6. Do Fornecimento/Execução do objeto
6.1. Todos os serviços deverão atender ao disposto na legislação quanto a sua obrigatoriedade para fins
comerciais, de registro, junto aos órgãos de controle reguladores, pertinente a sua peculiaridade, como
por exemplo: Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia (INMETRO), Anvisa, Detran, INEMA e outros conforme a legislação vigente para
cada serviço.
6.2. A proponente vencedora é responsável pela qualidade técnica e de segurança dos itens licitados.
6.3. A Secretaria Solicitante, por intermédio de seu órgão competente, reserva-se ao direito de recusar
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todo e qualquer item licitado que não atenda às especificações constantes neste edital e na legislação
pertinente;
6.4. A Secretaria Solicitante poderá avaliar todos os itens licitados, a qualquer tempo, em relação à sua
qualidade e não aceitará os que não atendam às exigências previstas neste edital e na legislação
pertinente.
6.5. A Secretaria Solicitante poderá solicitar Laudo Técnico, elaborado por órgão comprovadamente
qualificado, de análise da conformidade do item fornecido/executado com as normas constantes da
especificação.
6.6. A Secretaria Solicitante poderá submeter à análise técnica, dos itens fornecidos/executados pela
Contratada, em qualquer fase da sua distribuição, para avaliar a sua conformidade com as
especificações constantes neste edital e na proposta apresentada na licitação pela proponente;
6.7. Todo o custo necessário para o fornecimento/execução, descarrego, entrega e a devolução/retirada
do objeto licitado ficará a cargo da Contratada.
6.8. Local da Entrega/execução: Os itens que compõe o objeto desta licitação elencados no item 1.1
“Do Objeto, serão entregues/executados dentro do município, conforme orientação da secretaria
solicitante, que indicará o local de entrega.
6.9. Prazo de validade do contrato: O prazo de validade do contrato, será de 12 meses e durante este
prazo, as propostas selecionadas ficarão à disposição da Administração para que efetue as contratações
nas oportunidades e quantidades de que necessitar, segundo a conveniência dos órgãos e/ou entidades
contratantes, até o limite estabelecido.
6.10. A existência de preços registrados não obriga a Administração afirmar as contratações que deles
poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às
licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições.
6.11. Os valores utilizados para a estimativa da Administração correspondem ao valor médio dos itens
licitados, colhidos através de pesquisa de preço.
6.12. Os valores estimados para contratação constam nos autos do Processo Administrativo que
originou a abertura de Pregão Eletrônico.
6.13. O custo estimado foi apurado a partir de planilhas apresentadas pela Secretaria Solicitante em
conjunto com o setor de Compras, constante do processo interno administrativo, atualizadas, conforme
relatórios anexos ao processo.
6.14. A estimativa das quantidades a serem contratadas pelo órgão gerenciador e participantes será de
no mínimo 30% (trinta por cento) das quantidades estimadas neste Termo de Referência, conforme
Cronogramas de Execução encaminhados pelo Órgão ou Unidade Administrativa Solicitante.
6.15. A quantidade mínima a ser cotada para cada um dos itens é de 100% (cem por cento) das
quantidades estimadas neste Termo de Referência.
6.16. Serão aceitos sem restrição todos os produtos que apresentarem características equivalentes ou
superiores às marcas indicadas, por ventura, como padrão de qualidade. Caso haja dúvida na
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equivalência de características, a empresa participante do certame poderá demonstrar, por meio de
laudo expedido por laboratório ou instituto idôneo, o desempenho, qualidade e produtividade
compatível com o produto similar ou equivalente a marca referência mencionada neste edital.
6.17. Para fornecimento das quantidades adquiridas proceder-se-á da seguinte forma, de acordo com as
necessidades e conveniências do Contratante:
a) o Contratado fornecerá os produtos mediante a apresentação da “Autorização de Fornecimento”,
conforme modelo previamente apresentado pelo Contratante e acordado pelas partes, devidamente
datada e assinada por funcionário autorizado da Prefeitura Municipal;
b) a “Autorização de Fornecimento” deverá ser devidamente preenchida com as informações relativas
ao fornecimento e assinadas por funcionário do posto que executar o fornecimento.
6.19. O material será recusado no caso de especificações fora dos padrões, erro quanto ao produto
solicitado, volume menor que o solicitado.
6.20. O material recusado deverá ser substituído no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas,
contado a partir do recebimento pelo Contratado da formalização da recusa pelo Contratante, arcando
o Contratado com os custos dessa operação, inclusive os de reparação.
6.21. Para o fornecimento do objeto licitado, deverão ser especificados os quantitativos a serem
fornecidos, no preenchimento da requisição da Secretaria Municipal Solicitante, bem como fornecer o
devido comprovante de entrega.
6.22. Não será admitida recusa de fornecimento em decorrência de sobrecarga na sua capacidade
instalada.
6.23. Em caso de panes, casos fortuitos ou de força maior, o CONTRATADO deverá providenciar
alternativas de fornecimento nas mesmas condições acordadas, no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, após o recebimento da formalização de descontinuidade dos serviços emitida pelo
CONTRATANTE, sob pena de sofrer as sanções previstas no contrato.
6.24. A entrega do material licitado deverá ocorrer imediatamente após o envio ao Contratado da
Autorização de Fornecimento, no prazo máximo de até 08 (oito) dias úteis do recebimento da
autorização, com vistas a não provocar atrasos no funcionamento dos diversos órgãos e serviços da
Prefeitura Municipal, quando se tratar de troca programada ou 24 (vinte e quatro) horas quando se
tratar de necessidade para manutenção corretiva, em razão de perdas ou destruição.
7. ESPECIFICAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS:
7.1. Quanto ao modelo:
7.1.1. O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências constantes do
Termo de Referência, em consonância com o modelo da Planilha de Quantitativos e Proposta de Preços,
expressando os valores em moeda nacional–Reais e centavos, em duas casas decimais, ficando esclarecido
que não serão admitidas propostas alternativas.
7.2. Quanto ao Conteúdo da Proposta de Preço:
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7.2.1. No valor da proposta deverão estar contempladas todas e quaisquer despesas necessárias ao fiel
cumprimento 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.
7.2.2. A marca, o prazo de garantia, as características e, quando exigível, o modelo e a referência de cada
um dos bens ofertados deverão ser informados na proposta.
7.2.3. A marca indicada será uma só para cada item.
7.2.4. Quando o item tratar de serviços, no campo marca e modelo o licitante apenas acrescentará a
descrição Serviços.
7.2.5. No preenchimento do sistema no campo “modelo”, o licitante poderá colocar/repetir o nome da
marca do produto;
8. MÉTODO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS
8.1. O valor estimado da contratação foi apurado em pesquisas de preços no mercado local.
8.2. O Setor Responsável pela cotação de preço foi o Setor de Compras da Prefeitura Municipal, que o
fez através do servidor Gisele Santos Gomes.
9. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ESPECÍFICAS:
9.1. A contratação com o licitante vencedor obedecerá às condições do instrumento de contrato constante
do Anexo 11 do Edital, facultada a substituição, a critério da Administração, por instrumento equivalente,
desde que presentes as condições do art. 62 da Lei Federal nº 8.666/93.
9.2. Além das determinações contidas na minuta, bem como daquelas decorrentes de leis, decretos e
instruções, serão observadas, na contratação derivada deste instrumento convocatório, as seguintes
Obrigações:
9.2.1. fornecer os bens de acordo com as especificações técnicas constantes no instrumento convocatório
e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de expediente da
Administração;
9.2.2. zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a
ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às
observações e exigências que lhe forem solicitadas;
9.2.3. comunicar ao CONTRATANTE qual quer anormalidade que interfira no bom andamento do contrato.
9.2.4. arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e
terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob
sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou
interrupção do fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou
ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48
(quarenta e oito) horas após a sua ocorrência.
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10. UNIDADE FISCALIZADORA
10.1. A Fiscalização do cumprimento do Contrato caberá a Secretaria Solicitante, por servidor
especificamente designado para este fim, conforme portaria 097/2021 de 16 de julho de 2021, e terá
entre outras, as seguintes incumbências:
a) Verificar a qualidade e a quantidade dos produtos fornecidos;
b) Exigir pontualidade no cumprimento dos horários de entregue fixados.
c) Relatar as ocorrências que exijam comunicação às autoridades superiores.
d) A fiscalização da execução do objeto deste termo de referência pela Contratante não exclui nem
diminui a completa responsabilidade da contratada por qualquer inobservância ou omissão à legislação
vigente e às cláusulas contratuais.
11. DO PREPOSTO
11.1. O Contratado deverá manter preposto aceito pela Prefeitura Municipal, durante o período de
vigência do contrato, para representá-lo administrativamente, sempre que for necessário.
11.2. O preposto deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o seu nome
completo, número de CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados à sua
qualificação profissional.
11.3. O preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito pela Administração, deverá apresentar-se à
unidade fiscalizadora, tão logo seja firmado o contrato, para assinar, com o servidor designado para esse
fim, o Termo de Abertura do Livro de Ocorrências, e tratar dos demais assuntos pertinentes à execução
do contrato, relativos à sua competência.
11.4. O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços
prestados.
12. DO PREÇO
12.1. O preço unitário considerado para o fornecimento dos materiais e insumos será o preço ofertado
na proposta vencedora.
12.2. No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes e demais
despesas que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto deste contrato, isentando o
Contratante de quaisquer ônus por despesas decorrentes.
12.3. Os preços dos materiais são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da
data de apresentação da proposta.
12.3.1. Transcorridos 12 (doze) meses da contratação e, caso haja prorrogação do contrato, os preços
poderão ser reajustados, tendo por base a data da apresentação da proposta, tendo como limite
máximo a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do IBGE.
12.3.2. Para a efetiva aplicação do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora deverá
apresentar sua solicitação por escrito, contendo os demonstrativos e seus comprovantes, para análise e
negociação a Prefeitura Municipal.
13. VIGÊNCIA
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10.1. Este contrato tem vigência de até 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura, com
eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município, disponível no endereço
www.boanova.ba.gov.br, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o
primeiro e incluir o último.
14. DO PAGAMENTO
14.1. O CONTRATANTE realizará o pagamento no ato da entrega dos veículos, com o recebimento
definitivo do bem e da apresentação do documento fiscal correspondente, por meio de ordem bancária
(depósito ou transferência eletrônica) na conta corrente do licitante vencedor, mediante a apresentação
de Nota Fiscal e/ou Fatura correspondente, devidamente atestada pelo Órgão de Competente.
14.2. Como condição para recebimento de cada pagamento, a CONTRATADA deverá comprovar sua
regularidade fiscal com a Fazenda Federal, inclusive quanto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (CRF) e às Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede e ainda a
regularidade Trabalhista através da CNDT.
15. DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1. A CONTRATADA é obrigada a conduzir os trabalhos inerentes à prestação dos serviços, objeto
deste Contrato, de acordo com as normas técnicas da ABNT, em estreita observância às legislações
federal, estadual e municipal, bem como, a quaisquer ordens ou determinação do Poder Público,
procurando – dentro do possível – conduzir os serviços e o pessoal de modo a formar, perante o
público, uma boa imagem da CONTRATANTE e da própria CONTRATADA.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2022
ANEXO 2
DA HABILITAÇÃO

1. HABILITAÇÃO
1.1. Conforme o Art. 25 do Decreto 10.024/19 a licitante terá o prazo fixado de oito dias úteis, contado
da data de publicação do aviso do edital, para a apresentação da proposta e dos documentos de
habilitação via plataforma do sistema eletrônico que será utilizado pela administração.
1.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente
inseridos no sistema, até a data estipulada de recebimento de proposta.
1.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhálos, em formato digital, via e-mail, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de inabilitação.
1.4. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
1.5. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
1.6. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.
1.7. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a
seguir, para fins de habilitação:
1.2. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
1.2.1. Para habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados documentação relativa a:
1.2.2. Habilitação Jurídica;
1.2.3. Qualificação econômico-financeira;
1.2.4. Regularidade fiscal e trabalhista;
1.2.5. Qualificação técnica e
1.2.6. Documentação complementar.
1.3. Documentos relativos à Habilitação Jurídica:
1.3.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;
1.3.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição
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de seus administradores;
1.3.3. Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país,
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.
1.3.4. Em caso de cooperativas:
a) Inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova dos responsáveis legais;
b) Registro na Organização das Cooperativas Brasileiras ou na entidade estadual, se houver;
c) Ata de Fundação;
d) Estatuto Social com a ata da assembleia que o aprovou;
e) Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia que os aprovou;
f) Editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e
g) Ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação.
1.4. Documentos relativos à Qualificação Econômico-Financeira:
1.4.1. Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor judicial da sede Estadual da licitante pessoa jurídica ou empresário individual;
1.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.
14.3. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade.
14.4. A comprovação da situação financeira da empresa será feita da seguinte forma:
I. No caso de sociedades anônimas, cópia autenticada do balanço patrimonial e demonstrações
contábeis, publicados no Diário Oficial do Estado/ Distrito Federal ou, se houver, do Município da sede
da empresa;
II. No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia autenticada das páginas do Livro Diário,
contendo Termo de Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e Termo de
Encerramento, com o respectivo registro na Junta Comercial e, no caso de sociedades simples
(cooperativas), no cartório competente.
III. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
IV. A comprovação de boa situação financeira será aferida pela observância, dos índices apurados pelas
fórmulas abaixo, cujo cálculo deverá ser demonstrado em documento próprio, devidamente assinado
por Contador ou Contabilista habilitado:
ILG: maior ou igual a 0,80; e
ISG: maior ou igual a 0,80.
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V. Para participação deste certame, as empresas que no momento do credenciamento comprovar que
estão enquadradas como MEI, estarão dispensadas de apresentarem o Item 1.4.2. Balanço Patrimonial.
1.4.5. Prova de que possui, até a data de apresentação das propostas, capital social mínimo de até 5%
(cinco por cento) do valor ofertado, comprovados mediante certidão da Junta Comercial, referente ao
arquivamento da correspondente alteração do Estatuto ou Contrato da sociedade; ou por cópia
autenticada do Contrato Social e/ou alterações posteriores devidamente arquivadas na Junta Comercial,
ou certidão equivalente, expedida pelo Registro Civil das pessoas jurídicas, no caso de sociedade civil.
1.5. Documentos relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
1.5.1. Prova de inscrição do licitante no Cadastro Nacional de pessoa jurídica (CNPJ);
1.5.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
1.5.3. Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, quanto à Dívida Ativa da
União; Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria Geralda Fazenda
Nacional (PGFN); RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais;
1.5.4. Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal, ambas do domicílio ou sede do
licitante.
1.5.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por meio de
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal.
1.5.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas.
1.5.7. Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante deverá comprovar a
regularidade fiscal e trabalhista da matriz e da filial.
1.5.8. As ME/EPP e seus equiparados deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43 da LC nº
123/06).
1.5.9. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização
da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas
ou positivas com efeito de certidão negativa (art. 43, §1º, da LC nº 123/06);
1.5.10. A declaração do vencedor do certame acontecerá no momento imediatamente posterior à fase
de habilitação, aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal;
1.5.11. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, nos termos da Seção “DA REABERTURA DA SESSÃO
PÚBLICA”, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
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1.6. Documentos relativos à Qualificação Técnica:
1.6.1. Licença de Funcionamento/Alvará, expedida pelo órgão de competência Estadual ou Municipal da
licitante para exercer atividades de serviço, comercialização ou venda do objeto licitado, válida para o
ano em exercício ou conforme dispuser a própria certidão ou a legislação competente.
1.6.2. Comprovação de Aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos como objeto da licitação, através da apresentação de 01(um) ou
mais atestados, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado.
1.6.5. O licitante deverá declarar, conforme modelos sugeridos:
a) Apresentar Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, conforme modelo do anexo 4;
b) Não foi declarada inidônea para licitar por nenhum órgão federal, estadual ou municipal, conforme
modelo do anexo 5;
c) Não há superveniência de fato impeditiva para a habilitação da proponente, sob as penas cabíveis,
nos termos do Art. 32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo do Anexo 6;
d) Declaração de que não emprega menor. A empresa atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIII da
Constituição Federal (Lei 9.854 de 27/10/99), conforme modelo do Anexo 7;
e) Declaração de Enquadramento da empresa no regime ME/EPP para efeito do disposto na LC
123/2006 conforme modelo do Anexo 8),
f) Apresentar Declaração de Responsabilidade, informando que tomou conhecimento do Edital e de
todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e
a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei, conforme Anexo 9.
1.7. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:
I. Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão sempre ser
apresentados em nome do licitante e com o número do CNPJ ou CPF, se pessoa física;
II. Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;
III. Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
forem emitidos somente em nome da matriz;
IV. Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório ou por servidor
qualificado da Prefeitura Municipal de Boa Nova, lotado na Secretaria Municipal de Administração,
designado para a Comissão Permanente de Licitações, Pregoeiro ou Membro da Equipe de Apoio.
V. Constatado o atendimento às exigências previstas neste Edital, o licitante será declarado habilitado.
VI. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação, sem prejuízo
das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2022
ANEXO 03
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor)
LICITAÇÃO NO: 011/2022
ABERTURA: 10 de Maio de 2022.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO.
HORÁRIO: 10h00min
TIPO: MENOR PREÇO
FORMA DE JULGAMENTO: Menor Preço por lote
OBJETO: Contratação de empresa especializada na locação de software de gestão pública, Sistema
Integrado de Gestão de Planejamento, Sistema de Almoxarifado, Licitação e Contratos, Gestão de
Compras, Banco de Preços Online e Gestão Financeira no Município de Boa Nova, conforme as
especificações constantes no Anexo I deste Edital.
LICITANTE:
END. COMERCIAL:
UF:
CEP:
FONE/FAX:
CONTATO:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CNPJ:
e-mail:
VALIDADE DA PROPOSTA:
DADOS BANCÁRIOS:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO
REPRESENTANTE LEGAL:
RG:
CPF:
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PROPOSTA DE PREÇO

ITENS

DESCRIÇÃO

UND.

QUANT.

VALOR
VALOR
MARCA/
UNITÁRIO TOTAL
MODELO
(R$)
(R$)

I - O Prazo e Forma de entrega será em conformidade com o Edital;
II - A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias da abertura das propostas;
III – Declaramos que, Aceitamos, concordamos e que Cumpriremos rigorosamente as especificações e as
recomendações, descrita neste Edital;
IV - Nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do
contrato, bem como todos os custos relativos à mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, as
contribuições fiscais, transporte e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras
necessárias a total execução do fornecimento.
(Local), .......... de .............................. de 2022.
______________________________________
EMPRESA / CNPJ
(Proprietário/Sócio/Representante)
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2022
ANEXO 4
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
(Razão Social) ___________________________________________________________________
CNPJ/MF
Nº
______________________________________________________________
Sediada_________________________________________________________________________
(Endereço Completo)
A empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx DECLARA, sob as penas da
lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão
Eletrônico nº 011/2022, instaurada pelo Município de Boa Nova/BA, que atende os
cumprimentos dos requisitos de habilitação.
Por ser verdade, firmamos o presente.
Data _______ Local________________

Nome do declarante _________________
RG____________________ CPF___________________

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada
com o número do CNPJ.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2022
ANEXO 05
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

(Nome da Empresa)
CNPJ/MF Nº ________________________________________________________,
(Endereço Completo)

sediada.

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a
modalidade Pregão Eletrônico nº 011/2022 instaurada pela Prefeitura Municipal de Boa
Nova/BA, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em
qualquer de suas esferas. Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.
(Local e Data)
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada
com o número do CNPJ.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2022
ANEXO 06
DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

(Nome da Empresa)
CNPJ/MF Nº ________________________________________________________,
(Endereço Completo)

sediada

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua
habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada
com o número do CNPJ.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2022
ANEXO 07
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR
(Nome da Empresa)
CNPJ/MF Nº ________________________________________________________,
(Endereço Completo)

sediada

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à
Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.

(Local e Data)
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. 1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e
carimbada com o número do CNPJ.
2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2022
ANEXO 08
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME/EPP
Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte. (Na hipótese do licitante ser ME ou EPP).
(Nome da empresa), CNPJ / MF nº, sediada (endereço completo) Declaro (amos) para todos os
fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que
estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006.

______________________________________
Local e data
______________________________________
Nome e nº da cédula de identidade do declarante
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2022
ANEXO 09
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão Eletrônico n° 011/2022
da
Prefeitura
Municipal
de
Boa
Nova/BA,
que
a
empresa............................................................tomou conhecimento do Edital e de todas as
condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a
fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.
Local e data:

Assinatura e carimbo da empresa:
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2022
ANEXO 10

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO INTEGRA SEU CORPO SOCIAL, NEM EM SEU QUADRO FUNCIONAL,
EMPREGADO PÚBLICO OU MEMBRO COMISSIONADO DE ÓRGÃO DIRETO OU INDIRETO DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

DECLARAÇÃO

(Razão Social) _________________________ CNPJ/MF Nº ________________________ Sediada
_______________________ (Endereço Completo) DECLARA, sob as penas da lei, que na qualidade de
proponente de procedimento licitatório sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 011/2022, instaurada
pelo Município de Boa Nova-BA, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro funcional
empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração
Municipal.
Por ser verdade, firmamos o presente.
(Local e Data)
Nome do declarante _________________
RG____________________
CPF___________________

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada
com o número do CNPJ.
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ANEXO 11
MINUTA DO CONTRATO Nº _____/22
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA
NOVA
–
BA
E
A
EMPRESA
_____________________________.
PREÂMBULO
I - DOS CONTRATANTES E REPRESENTANTES: Contrato que entre si celebram a PREFEITURA MUNICIPAL
DE BOA NOVA – BA, com sede à ______________, __, inscrita no CNPJ sob o n° _______________,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu Prefeito, Sr.
_____________, brasileiro, CPF __________, e a empresa ___________, com sede à
_________________________, inscrita no CNPJ sob o n° ________________, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, representada neste ato pelo seu __________________, brasileiro, CPF n°
__________________, RG n.º ______________, tem justo e contratado a Locação de Softwares.

II - DA LICITAÇÃO: Nos termos do Processo Licitatório, na modalidade de Pregão Eletrônico nº
011/2022, bem como, das normas da Lei 8.666/93 e alterações subsequentes, firmam o Contrato
mediante as cláusulas e condições abaixo.
CLÁUSULA PRIMEIRA
1 - DO OBJETO: A CONTRATADA se obriga a executar os serviços de locação de softwares para os
setores ................., compreendendo basicamente:
Item

Especificação

Unidade

Quant.

Mês

12

Mês

12

Valor
Unitário

Valor
Total

TOTAL (A)
CLÁUSULA SEGUNDA
2 - DO PREÇO DOS SERVIÇOS, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE:
Pela locação e manutenção de sistema ora contratadas o MUNICÍPIO pagará à CONTRATADA, a
importância no valor Global de R$ (), sendo pago o valor de R$ () por mês.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - DA REVISÃO DE PREÇOS – Os preços contratados serão considerados fixos e
irreajustáveis. Não haverá reajustamento de preços, entretanto, se a execução superar doze meses
contados da entrega da proposta, os valores referentes a taxa de suporte serão reajustados anualmente
de acordo com o IGP-M anual (Índice Geral de Preços no Mercado).
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PARÁGRAFO SEGUNDO – DAS DESPESAS E ENCARGOS DO TERMO DE CONTRATO - Nos preços
ofertados na proposta da CONTRATADA já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de
materiais, equipamentos, transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros
quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste
instrumento.
PARÁGRAFO TERCEIRO – FORMA DE PAGAMENTO:
Os valores deste Contrato serão pagos em 12 (doze) parcelas mensais, vencíveis a cada 30 (trinta) dias,
contados a partir da data da assinatura deste Contrato.
PARÁGRAFO QUARTO - EMISSÃO DE NOTA FISCAL:
Quando houver erro, de qualquer natureza, na emissão da nota fiscal/fatura, o documento será
devolvido imediatamente para substituição e/ou emissão de nota de correção, esse intervalo de tempo
não será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.
CLÁUSULA TERCEIRA
3 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO: Os trabalhos propostos serão executados em 12(doze) meses, a partir da
data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado no interesse das partes, mediante termos
aditivos, subsidiado pelo Art. 57 da lei 8.666/93.
CLÁUSULA QUARTA
4 - DA DOTAÇÃO: A despesa decorrente da execução deste Contrato, correrá à conta do Projeto
Atividade:
Unidade Orçamentária: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Projeto Atividade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Elemento de Despesas: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fonte: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CLÁUSULA QUINTA
5 – DAS OBRIGAÇÕES:
I - A CONTRATADA obriga-se a:
a) executar os serviços de acordo com o especificado na proposta de preços;
b) utilizar materiais de primeira qualidade na execução dos serviços;
c) confiar a execução do serviço a profissionais idôneos e habilitados;
d) fornecer a CONTRATANTE em nenhum custo adicional, todas as novas versões dos softwares;
e) responder por indenização dos danos ou prejuízos que causar a terceiros, resultantes da negligência,
imprudência ou imperícia praticada na execução dos serviços;
f) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o Contrato objeto da prestação do serviço;
g) arcar com todo ônus trabalhista, previdenciário, fiscal e comercial e outros resultantes da execução
deste Contrato;
h) manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por si assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
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h)

não utilizar este Contrato como garantia para qualquer operação financeira, a exemplo de
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas.

II – A CONTRATANTE obriga-se a:
Além das obrigações já previstas no presente contrato, a CONTRATANTE obriga- se a:
a) fiscalizar a execução deste Contrato por meio de suas secretarias competentes, mediante servidor
designado, através da portaria de nº 097/2021 de 16 de junho de 2021;
b) pagar à CONTRATADA na forma do disposto na cláusula segunda deste Contrato.
CLAÚSULA SEXTA
6 – DO REGIME E DA FORMA DE EXECUÇÃO: O objeto deste contrato será prestado mensalmente.
§ 1º – A execução do contrato será acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 67 e 73 da Lei
federal nº. 8.666/93.
§ 2º – A CONTRATANTE rejeitará o objeto executado em desacordo com o contrato, nos termos do art.
76 da Lei federal nº. 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA
7 - DAS PENALIDADES: O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no
contrato sujeitará o CONTRATADO às sanções previstas na Lei nº. 8.666/93, garantida a prévia e ampla
defesa em processo administrativo.
§ 1º A inexecução, parcial ou total do contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Boa Nova – BA e multa, de acordo
com a gravidade da infração.
§ 2º A multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, nos seguintes limites máximos:
a)5% (cinco por cento) sobre o valor contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar o contrato,
dentro de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua convocação;
b)0,3% (três décimos por cento) ao dia de atraso, sobre o valor da parte do serviço não realizado.
§ 3º A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à CONTRATADA o valor
de qualquer multa imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
§ 4º As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA OITAVA
8 - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES - O Município se reserva ao direito de acrescer ou suprimir os
serviços prestados em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor global deste Contrato, mantendo as
mesmas condições contratuais, conforme o disposto no § 1º do Art. 65, da Lei Federal nº. 8.666/93.
CLÁUSULA NONA
9 - DA RESCISÃO: A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir, unilateralmente o presente
Contrato, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem indenizar, a qualquer título,
a CONTRATADA, ressalvado o direito de haveres pelos serviços já executados e desde que se manifeste
por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA

Av. Nossa Senhora da Boa Nova, 07, Centro, CEP: 45250-000 – Boa Nova - Bahia - Fone: (77)3433.2145

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: APFHZUY4LA5VXRX//X9PYG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
28 de Abril de 2022
47 - Ano - Nº 2796

Boa Nova

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA
Estado da Bahia

PODER EXECUTIVO
CNPJ: 13.894.894/0001-52

DO FORO: As partes elegem o Foro da cidade de Poções – BA que prevalecerá sobre qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.
Boa Nova – BA,__de _________ de 2022.
____________________________________
PREFEITO MUNICIPAL
____________________________________
CONTRATADA
TESTEMUNHAS: ________________________________________
________________________________________
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ANEXO 12
DECRETO Nº 089/2018
De 26 de junho de 2018
“Dispõe sobre o procedimento administrativo
para a aplicação de sanções administrativas em
razão de ilícitos cometidos em licitações,
contratações diretas e cadastramentos junto ao
Sistema de Cadastro de Fornecedores do
Município – SICAF, bem como junto ao CEIS e
CNEP, realizados pelo Município de Boa Nova –
Bahia.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BOA NOVA, usando a competência que lhe confere a Lei Orgânica
Municipal, e tendo em vista o disposto no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto na
Lei nº.10.520, de 17 de julho de 2002, Lei nº.8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº
12.846/2013, Lei Estadual nº 9.433 de 01 de março de 2005 e Decreto Federal 5.450, de 31 de maio de
2005,
Considerando a necessidade de regulamentar o procedimento e eventuais sanções em ilícitos
cometidos em licitações, contratações diversas e cadastramentos junto ao Sistema de Cadastro de
Fornecedores do Município – SICAF;
Considerando que a Lei 12.846/13 (Lei anticorrupção) determina a obrigatoriedade dos
Municípios em informar e manter atualizados, para fins de publicidade, no Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, de caráter público, instituído no âmbito do Poder Executivo
federal, os dados relativos às sanções por eles aplicadas;
Considerando que o CEIS tem por objetivo consolidar a relação das empresas e pessoas físicas
que sofreram sanções que restringiram o direito de participar de licitações ou de celebrar contratos com
a Administração Pública;
Considerando que o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP busca consolidar a relação
de penalidades aplicadas pela Administração Pública a pessoas jurídicas com base na Lei 12.846/2013;
Considerando o firme propósito de manter os princípios da Legalidade, Impessoalidade,
Moralidade, Publicidade e eficiência;
Considerando o disposto nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e nº 10.520, de 17
de julho de 2002,
D E C R E T A:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. Este Decreto estabelece o procedimento administrativo para a aplicação de sanções
administrativas em razão de ilícitos cometidos em licitações ou contratações diretas, dispensas e
inexigibilidades, cadastramento junto ao Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF) ou decorrentes
do descumprimento de obrigações pactuadas nas Atas de Registro de Preços ou nos contratos, previstos
nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 7º da Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002.
Art. 2º. Os atos convocatórios e as minutas de contrato deverão observar o disposto neste
Decreto.
Art. 3º. Para os fins deste Decreto, considera-se:
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I - Ato ilícito - conduta que infringe dispositivos legais e/ou regras previstas no cadastramento
junto ao SICAF, atos convocatórios de licitação, seção de licitação, na Ata de Registro de Preços, no
contrato ou instrumento que o substitui;
II - Infrator - pessoa física ou jurídica, inclusive seus representantes, que tenha infringido
dispositivos legais ou que tenha descumprido normas para cadastramento junto ao SICAF, para
participação ou em sede de licitação ou contratação direta, dispensa e inexigibilidade, previstas nos
contratos ou instrumentos que os substituem, bem como o disposto em Ata de Registro de Preços;
III - Contrato - ajuste, precedido ou não de licitação, formalizado por meio de termo contratual
ou instrumentos equivalentes, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, por meio do qual se
estabelecem obrigações recíprocas;
IV - Administração - órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração
Pública opera e atua concretamente;
V - Administração Pública - a Administração Direta e Indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito
privado sob controle do Poder Público e das fundações por ele instituídas ou mantidas.
CAPÍTULO II
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Seção I
Das espécies de sanções administrativas e das competências para aplicá-las
Art. 4º. A prática de atos ilícitos sujeita o infrator à aplicação das seguintes sanções
administrativas:
I - previstas nos incisos I a IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/1993:
a) advertência, observado o disposto no artigo 6º deste Decreto;
b) multa, observado o disposto nos artigos 7º ao 10 deste Decreto;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois anos), observado o disposto nos artigos 11 ao 14 deste
Decreto;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
autoridade que aplicou a penalidade, observado o disposto nos artigos 15 ao 19 deste Decreto.
II - previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002:
a) impedimento de licitar;
b) impedimento de contratar.
§ 1º Compete ao Secretário de Administração aplicar as penalidades previstas neste Decreto;
§ 2° Em caso de recurso administrativo, após manutenção da decisão recorrida, remeter o
recurso para análise e julgamento do Prefeito Municipal.
Art. 5º. A responsabilidade do infrator será apurada com a observância do devido processo
legal, assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes, devendo
a aplicação das penalidades cabíveis respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Subseção I
Da advertência
Art. 6º. A sanção de advertência, prevista na alínea a do inciso I do art. 4º deste Decreto,
consiste em comunicação formal ao infrator decorrente da inexecução de deveres que ocasionem riscos
e/ou prejuízos de menor potencial ofensivo para a Administração.
Parágrafo único. Sem embargo de outras situações, o atraso na entrega de produtos, serviços e
etapas de obras, tumultos de pequena monta em certame, autoriza a aplicação de advertência,
independentemente da aplicação de outras penalidades.
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Subseção II
Da multa
Art. 7º. O infrator que, injustificadamente, descumprir a legislação ou cláusulas contratuais ou
der causa a atraso no cumprimento dos prazos previstos nos contratos ou sua inexecução total ou
parcial, sujeitar-se-á à aplicação da penalidade de multa, nos termos deste Decreto, sem prejuízo das
demais sanções legais cabíveis, devendo ser observados, preferencialmente, os seguintes percentuais e
diretrizes:
I - multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na entrega de
material ou execução de serviços, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso,
calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, excluída, quando for o caso, a parcela
correspondente aos impostos destacados no documento fiscal;
II - multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação ou
do valor da contratação direta em caso de recusa do infrator em assinar a Ata de Registro de Preços
e/ou contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;
III - multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a licitação ou para a
contratação direta, na hipótese de o infrator retardar o procedimento de contratação ou descumprir
preceito normativo ou as obrigações assumidas, tais como:
a) deixar de entregar documentação exigida para o certame licitatório;
b) desistir da proposta ou deixar de apresentar a proposta realinhada no prazo concedido, salvo
por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração;
c) tumultuar a sessão pública da licitação;
d) descumprir requisitos de habilitação na modalidade pregão, a despeito da declaração em
sentido contrário;
e) propor recursos manifestamente protelatórios em sede de contratação direta ou de licitação;
f) deixar de providenciar o cadastramento da empresa vencedora da licitação ou da contratação
direta junto ao SICAF, dentro do prazo concedido pela Administração Pública, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração;
g) deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hipótese de o infrator
enquadrar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar
Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
IV - multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação ou do valor da
contratação direta, quando houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações
assumidas, tais como:
a) deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do contrato, nos termos do
inciso XIII do art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993;
b) permanecer inadimplente após a aplicação de advertência;
c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos exigidos na
legislação, para fins de liquidação e pagamento da despesa;
d) deixar de complementar o valor da garantia recolhida após solicitação do contratante;
e) não devolver os valores pagos indevidamente pelo contratante;
f) manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto do contrato;
g) utilizar as dependências do contratante para fins diversos do objeto do contrato;
h) tolerar, no cumprimento do contrato, situação apta a gerar ou causar dano físico, lesão
corporal ou consequências letais a qualquer pessoa;
i) deixar de fornecer Equipamento de Proteção Individual - EPI, quando exigido, aos seus
empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de
obra;
j) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o interesse
público, em especial quando solicitado pela Administração;
k) deixar de repor funcionários faltosos;
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l) deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de serviços de mão
de obra;
m) deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;
n) deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transporte, vales-refeição, seguros, encargos
fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do
contrato nas datas avençadas;
o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e previdenciária
regularizada;
V - multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação ou do valor da
contratação direta, na hipótese de o infrator entregar o objeto contratual em desacordo com as
especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que
o tornem impróprio para o fim a que se destina;
VI - multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato ou da Ata de
Registro de Preços, quando o infrator der causa, respectivamente, à rescisão do contrato ou ao
cancelamento da Ata de Registro de Preços;
VII - multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar a rescisão
do contrato ou o cancelamento da Ata de Registro de Preços e sua conduta implicar em gastos à
Administração Pública superiores aos contratados ou registrados, cujo valor será apurado no decorrer
do Processo Administrativo.
§ 1º Se a recusa em assinar o contrato ou a Ata de Registro de Preços a que se refere o inciso II
deste artigo for motivada por fato impeditivo relevante, devidamente comprovado e superveniente à
apresentação da proposta, a autoridade competente para a contratação poderá, mediante ato
motivado, deixar de aplicar a multa.
§ 2º Os atos convocatórios e os contratos poderão prever outras hipóteses de multa,
devidamente justificadas pelo Secretário Municipal Titular, pelo Secretário Municipal Adjunto ou por
seus equivalentes nos demais órgãos e entidades da Administração Pública Municipal.
§ 3º O atraso, para efeito de cálculo da multa, será contado em dias corridos, a partir do
primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da
obrigação.
§ 4º A aplicação das multas de natureza moratória não impede a aplicação superveniente de
outras multas previstas neste artigo, cumulando-se os respectivos valores.
§ 5º Quando da aplicação da penalidade de multa deverão ser observadas as atenuantes e
excludentes de sua aplicação, tais como as hipóteses de força maior ou caso fortuito, quando
devidamente comprovadas pelo infrator.
§ 6º No caso de prestações continuadas, a multa de 5% de que trata o inciso V deste artigo será
calculada sobre o valor da parcela que eventualmente for descumprida.
§ 7º No caso de recusa do infrator em apresentar proposta realinhada, assinar o contrato ou
instrumento equivalente resultante da Ata de Registro de Preços, ser-lhe-á aplicada multa indenizatória
de 10% sobre o valor da contratação total ou parcial do objeto da referida Ata, conforme o caso.
Art. 8º. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções
administrativas.
Parágrafo único. Na hipótese de cumulação a que se refere o caput deste artigo serão
concedidos os prazos para defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa.
Art. 9º. Na hipótese de deixar o infrator de pagar a multa aplicada, o valor correspondente será
executado observando-se os seguintes critérios:
I - se a multa aplicada for superior ao valor das faturas subsequentes ao mês do
inadimplemento, responderá o infrator pela sua diferença, devidamente atualizada monetariamente e
acrescida de juros, fixados segundo os índices e taxas utilizados na cobrança dos créditos não tributários
do Município ou cobrados judicialmente;
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II - inexistindo faturas subsequentes ou sendo estas insuficientes, descontar-se-á do valor da
garantia;
III - impossibilitado o desconto a que se refere o inciso II deste artigo, será o crédito
correspondente inscrito em dívida ativa.
Art. 10º. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como
inexecução total do Contrato ou da Ata de Registro de Preços, devendo os instrumentos respectivos ser
rescindidos, salvo razões de interesse público devidamente explicitadas no ato da autoridade
competente pela contratação.
Subseção III
Da suspensão temporária de participação em licitação e do impedimento de contratar com a
Administração
Art. 11º. A suspensão temporária a que se refere a alínea c do inciso I do art. 4º deste
Decreto impedirá o infrator de participar de licitação e contratar com a Administração por determinado
período de tempo, e será aplicada nas seguintes hipóteses exemplificativas:
I - por período entre 6 (seis) meses e 01 (um) ano, caso o infrator:
a) seja reincidente no recebimento de multa relativa ao mesmo contrato, em razão de:
1 - atraso na execução do objeto;
2 - alteração da quantidade ou qualidade do objeto contratado;
3 - regularização junto ao SICAF ou não entrega, no prazo estipulado pela Administração, dos
documentos necessários para a liquidação e pagamento da despesa;
b) receba três penalidades de advertência, relativas ao mesmo contrato, em periodicidade
inferior a seis meses;
c) recuse-se injustificadamente a cumprir os prazos previstos nos contratos ou nos casos de
inexecução total ou parcial, sem embargo do previsto nos incisos I e II do art. 7º deste Decreto;
d) tumultue a sessão pública de licitação;
e) dê ensejo à rescisão ou cancelamento total ou parcial do contrato;
f) deixe de devolver os valores recebidos indevidamente após ser devidamente notificado;
g) ofenda agentes públicos no exercício de suas funções, sem prejuízo da aplicação das demais
penalidades cabíveis;
h) deixe de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hipótese de enquadrar-se
como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar Federal nº
123/2006;
i) induza em erro a Administração;
II - por período entre 12 (doze) e 18 (dezoito) meses, caso o infrator:
a) atrase injustificadamente a execução da Ata de Registro de Preços ou contrato, implicando
em necessária rescisão contratual;
b) paralise injustificadamente o serviço, a obra ou o fornecimento de bens;
c) pratique atos irregulares ou ilegalidades para obtenção de cadastramento junto ao SICAF;
d) dê ensejo ao cancelamento da Ata de Registro de Preços;
e) não pagamento da multa após 06 (seis) meses da sua aplicação, independentemente de
cobrança judicial ou inscrição em dívida ativa.
III - por período de 24 (vinte e quatro) meses, caso o infrator:
a) entregue mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada;
b) apresente documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações ou
contratações diretas, no momento da contratação ou durante a execução do contrato, incluindo aqueles
necessários ao registro junto ao SICAF;
c) ofereça vantagens a agentes públicos com o fim de obter benefícios indevidos.
Art. 12º. A aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação
produzirá os seguintes efeitos:
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I - impedimento de licitar e contratar com o órgão ou entidade responsável pela aplicação da
sanção, durante o prazo da suspensão;
II - rescisão do contrato celebrado, sem prejuízo da rescisão de outros contratos também
celebrados com a Administração, caso a manutenção contratual ocasione-lhe um risco real ou para a
segurança de seu patrimônio ou de seus servidores.
Parágrafo único. Na hipótese de serem atingidos outros contratos, nos termos do disposto no
inciso II do caput deste artigo, o infrator deverá ser notificado para apresentação de defesa única no
prazo de 10 (dez) dias.
Art. 13º. As autoridades a que se refere o § 3º do art. 4º deste Decreto, por ato devidamente
motivado e fundamentado, presentes o interesse público e a conveniência administrativa, poderão
deixar de aplicar os efeitos previstos no art. 12 deste Decreto, bem como aplicar prazos diferenciados,
conforme o ilícito administrativo praticado.
Art. 14º. A aplicação da penalidade de suspensão de participação em licitação por outras esferas
governamentais não produz efeitos diretos no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município.
Subseção IV
Da declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
Art. 15 - A declaração de inidoneidade impede o infrator de licitar e contratar com os órgãos e
entidades da Administração Pública e será aplicada, entre outros casos, nas seguintes hipóteses:
I - demonstração de inidoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos
ilícitos praticados, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da licitação ou contratação, tais
como conluio, fraude, adulteração de documentos ou emissão de declaração falsa;
II - ato ou conduta que, segundo previsão no instrumento convocatório e/ou no contrato, seja
passível da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade;
III - existência de sentença judicial condenatória transitada em julgado pela prática de fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos ou encargos sociais.
Art. 16º. As autoridades a que se refere o § 4º do art. 4º deste Decreto, por ato devidamente
motivado e fundamentado, presentes o interesse público e a conveniência administrativa, poderão
deixar de aplicar as penalidades previstas no art. 15 deste Decreto, bem como aplicar prazos
diferenciados, conforme o ilícito administrativo praticado.
Art. 17º. Os efeitos da declaração de inidoneidade permanecem enquanto perdurarem os
motivos que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que a aplicou.
§ 1º A reabilitação poderá ser requerida após 2 (dois) anos da aplicação da penalidade e será
concedida quando o infrator ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta, e/ou
cumprir obrigação com ela firmada.
§ 2º No ato da declaração de inidoneidade, a Administração deverá indicar o valor a ser
ressarcido pelo infrator, com os respectivos critérios de correção, e/ou as obrigações pendentes de
cumprimento.
Art. 18º. A Administração rescindirá o contrato com o infrator penalizado com a declaração de
inidoneidade, sem prejuízo da rescisão de outros contratos já celebrados, se a sua manutenção
ocasionar-lhe um risco real, bem como para a segurança do seu patrimônio ou servidores.
Parágrafo único. Na hipótese da rescisão atingir outros contratos, nos termos do disposto no
caput deste artigo, o infrator deverá ser notificado para apresentação de defesa única no prazo de 10
(dez) dias.
Art. 19º. Na hipótese de entes de outras esferas governamentais aplicarem a pena de
inidoneidade a pessoa física ou jurídica que seja parte em contrato firmado com a Administração Pública
municipal, caberá às autoridades previstas no § 4º do art. 4º deste Decreto decidir sobre a rescisão ou
manutenção do contrato em vigor no âmbito municipal.
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Parágrafo único. O infrator a que se refere o caput deste artigo somente poderá contratar com
a Administração Pública municipal após o decurso do prazo da penalidade de inidoneidade aplicada ou
sua reabilitação.
Subseção V
Do impedimento de licitar e contratar
Art. 20º. A penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública,
prevista nas alíneas a e b do inciso II do art. 4º deste Decreto, ensejará o descredenciamento do infrator
junto ao SICAF, por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e será aplicada nas seguintes hipóteses:
I - por período de até 1 (um) ano, nos casos de:
a) recusa em contratar dentro do prazo de validade da proposta;
b) ausência de entrega da documentação exigida no edital;
c) não manutenção da proposta, durante o seu prazo de validade;
II - por período superior a 1 (um) e até 2 (dois) anos, nos casos de:
a) atraso na execução do disposto na Ata de Registro de Preços ou no contrato;
b) comportamento inidôneo;
III - por período superior a 2 (dois) anos, nos casos de:
a) apresentação de documentação falsa;
b) falha ou fraude na execução do contrato;
c) fraude fiscal.
§ 1º Para os fins do disposto na alínea b do inciso II deste artigo, reputar-se-ão inidôneos os atos
descritos no parágrafo único do art. 92, no art. 96 e no parágrafo único do art. 97, todos da Lei Federal
nº 8.666/1993.
§ 2º O atraso previsto na alínea a do inciso II deste artigo configurar-se-á quando o infrator:
a) deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução da Ata de Registro de Preços ou do
contrato, após 10 (dez) dias úteis contados da sua assinatura;
b) deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços descritos na Ata de Registro de Preços ou
no contrato por 03 (três) dias seguidos ou por 15 (quinze) dias intercalados.
Art. 21º. A autoridade competente, por ato devidamente motivado e fundamentado, presentes
o interesse e a conveniência administrativa, poderá deixar de aplicar a penalidade a que se refere o art.
20 deste Decreto ou adotar prazo diferenciado.
Art. 22º. A penalidade de impedimento a que se refere o art. 20 deste Decreto produzirá os
seguintes efeitos:
I - impedimento de licitar ou contratar com os órgãos e entidades da Administração Direta e
Indireta do Município durante o prazo da penalidade;
II - rescisão do contrato celebrado, sem prejuízo da rescisão de outros contratos já celebrados
com o Município, se a manutenção contratual representar um risco real para a Administração ou para a
segurança do seu patrimônio ou de seus servidores.
Art. 23º. Na hipótese de entes de outras esferas governamentais aplicarem as penas de
impedimento de licitar e contratar a pessoa física ou jurídica que seja parte em contrato firmado com o
Município, caberá às autoridades previstas no § 3º do art. 4º deste Decreto decidir sobre a rescisão ou
manutenção do contrato em vigor no âmbito municipal.
Parágrafo único. O infrator a que se refere o caput deste artigo somente poderá contratar com a
Administração no âmbito municipal após sua reabilitação ou o decurso do prazo da penalidade aplicada.
Art. 24º. A penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração poderá ser
cumulada com a penalidade de multa prevista em lei, edital ou contrato respectivo, devendo ser
aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.
CAPÍTULO III
DOS PROCEDIMENTOS PARA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Av. Nossa Senhora da Boa Nova, 07, Centro, CEP: 45250-000 – Boa Nova - Bahia - Fone: (77)3433.2145

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: APFHZUY4LA5VXRX//X9PYG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Boa Nova

Quinta-feira
28 de Abril de 2022
55 - Ano - Nº 2796

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA
Estado da Bahia

PODER EXECUTIVO
CNPJ: 13.894.894/0001-52

Art. 25º. O agente público responsável pelos procedimentos de contratação e/ou pelo
acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do contrato, quando verificar conduta irregular
atribuída a pessoa física ou jurídica, inclusive seus representantes, que seja parte em contrato firmado
com a Administração, representará à Secretaria de Administração, apresentando a descrição dos fatos.
Art. 26º. O Secretário de Administração, conforme o caso, após colher os elementos que
entender pertinentes, determinará a abertura de processo e notificará o acusado, para, se quiser,
apresentar defesa.
§ 1º A notificação do processado acarretará a abertura da contagem do prazo de defesa e
assegurará vista imediata dos autos.
§ 2º A notificação do acusado deverá ser efetuada por correspondência com aviso de
recebimento – AR, mediante protocolo na sede ou filial da pessoa jurídica, ou no endereço
correspondente em se tratando de pessoa física, ou pessoalmente, com o devido protocolo de
recebimento.
§ 3º Quando a infração ocorrer no trâmite de processos licitatórios, o Pregoeiro ou o Presidente
da Comissão de Licitação deverá instaurar o Processo Administrativo na própria seção;
I – Para tanto, deverá constar a descrição minuciosa dos fatos e o prazo para defesa, no corpo
da respectiva ata;
II – Em ato contínuo, deverá encaminhar cópia da Ata e eventuais documentos que achar
necessário, para ser autuado e processado pela Secretaria de Administração;
III – Com a notificação do acusado na respectiva seção, o prazo para apresentar defesa
começará a fluir a partir do primeiro dia útil seguinte.
§ 4° Caso a infração não ocorra no decorrer do certame, o Pregoeiro ou Presidente da Comissão
de Licitações deverá instaurar o procedimento em apartado, notificando o licitante infrator, para
querendo apresentar defesa.
§ 5º Em caso de recusa, em assinar o protocolo de recebimento ou a respectiva ata, o
funcionário público deverá constar a recusa no documento, cientificando o acusado como notificado.
Art. 27 - O prazo para apresentação de defesa, contado da data de juntada do aviso de
recebimento - AR ou do protocolo da notificação aos autos do processo administrativo correspondente,
será de:
I - 5 (cinco) dias úteis, quando as sanções propostas forem as previstas nas alíneas a e b do
inciso I e no inciso II do art. 4º deste Decreto;
II - 10 (dez) dias úteis, quando a sanção proposta for a prevista na alínea c e d do inciso I do art.
4º deste Decreto.
Parágrafo único: Nos casos em que a notificação ocorrer em certame licitatório, o prazo para
apresentar defesa começara no primeiro dia útil seguinte à respectiva seção.
Art. 28º. Decorrido o prazo para apresentação de defesa, a autoridade competente, no prazo de
10 (dez) dias úteis, relatará o processo e decidirá, fundamentadamente, pela absolvição ou pela
aplicação da sanção, determinando, conforme o caso, o período de sua duração.
§ 1° Caso seja necessário, autoridade poderá conceder prazo, não superior a 10 (dez) dias úteis,
para a oitiva de testemunhas de defesa, que comparecerão independentemente de notificação;
§ 2° Será permitida a apresentação de todos os meios de provas em Direito admitidos.
Art. 29 - Publicada no Diário Oficial do Município a decisão de aplicação das penalidades
previstas no art. 4º deste Decreto, serão asseguradas ao processado vista dos autos e oportunidade
para apresentação de recurso administrativo no prazo de 10 (dez) dias úteis.
Art. 30º. Interposto recurso pelo processado, a autoridade recorrida o apreciará no prazo de 05
(cinco) dias úteis, e, decidindo pela manutenção da penalidade aplicada, remeterá os autos à apreciação
da autoridade superior para análise e julgamento do recurso no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis,
nos termos do art. 4º deste Decreto.
Parágrafo único. O recurso administrativo não terá efeito suspensivo.
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Art. 31º. A notificação da decisão que determinar a aplicação de penalidade ou de julgamento
do recurso interposto será realizada por meio de publicação no Diário Oficial do Município, que deverá
conter o prazo para apresentação de defesa e instruções necessárias para o acompanhamento no Diário
Oficial do Município dos demais atos processuais e prazos subsequentes.
§ 1° Salvo as notificações que trata no art. 26 neste Decreto, todas as demais notificações serão
realizadas pelo Diário Oficial do Município;
§ 2° Caso a defesa solicite, faculta-se ao Município enviar cópia da notificação por e-mail,
entretanto, todos os prazo conta-se a partir da publicação no Diário Oficial do Município.
Art. 32º. Computar-se-ão os prazos previstos neste Decreto excluindo-se o dia do começo e
incluindo-se o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, salvo disposição expressa em
contrário.
Parágrafo único. O início e o vencimento dos prazos previstos neste Decreto dar-se-ão em dia
útil.
Art. 33º. Na hipótese de aplicação da penalidade de multa, após a publicação do julgamento do
recurso no Diário Oficial do Município, será concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis para o recolhimento
do valor respectivo.
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 34º. O disposto neste Decreto pode ser utilizado para apurar e esclarecer fatos ocorridos
antes de sua publicação, desde que tenham sanções previstas pela legislação pertinente.
Art. 35°. Caberá à Secretaria Municipal de Administração realizar o cadastro da Prefeitura
Municipal de Boa Nova, junto ao Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP – SIRCAD, no prazo de 180
(cento e oitenta) dias.
Art. 36°. As informações relativas a penalidades aplicadas passíveis de serem incluídas no
Sistema de Cadastro de Fornecedores do Município de Boa Nova – SICAF, bem como junto ao
CEIS/CNEP, deverão ser registradas no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar de sua publicação
no Diário Oficial do Município.
Parágrafo único. O registro da penalidade aplicada será cancelado após o decurso de seu prazo
ou a reabilitação do infrator perante a autoridade que a aplicou, conforme o caso.
Art. 37°. As sanções administrativas de suspensão temporária e declaração de inidoneidade,
previstas nas alíneas c e d, do inciso I, do art. 4° deste Decreto, e de impedimento de licitar e contratar,
previstas nas alíneas a e b do inciso II, do art. 4° deste Decreto, poderão também ser aplicadas ao
infrator que:
I – tenha sido condenado, por decisão transitada em julgado, pela prática de fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
II – praticar atos ilícitos, visando frustar os objetivos da licitação;
III – demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos
ilícitos praticados.
Art. 38°. Estendem-se os efeitos das penalidades de suspensão temporária e declaração de
inidoneidade, previstas nas alíneas c e d do inciso I do art. 4º deste Decreto, e de impedimento de licitar
e contratar, previstas nas alíneas a e b do inciso II do art. 4º deste decreto, aos sócios de pessoa jurídica
penalizada.
Parágrafo Único: Os efeitos da aplicação das penalidades a que se refere o caput deste artigo
também alcançam as pessoas jurídicas que tenham sócios em comum com o infrator e as pessoas físicas
que constituírem a pessoa jurídica que firmou o contrato ou participou da licitação, exceto os sócios
cotistas minoritários que não participem da administração da empresa, enquanto perdurarem as causas
da penalidade.
Art. 39°. O SICAF, o CEIS e o CNEP conterão, conforme o caso, as seguintes informações:
I - Nome ou razão social da pessoa física ou jurídica;
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II - Número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica – CNPJ;
III - Sanção aplicada, celebração do acordo de leniência ou seu descumprimento;
IV - Fundamentação legal da decisão;
V - Número do processo no qual foi fundamentada a decisão;
VI - Data de início da vigência do efeito limitador ou impeditivo da decisão ou data de aplicação
da sanção, de celebração do acordo de leniência ou de seu descumprimento;
VII - Data final do efeito limitador ou impeditivo da decisão;
VIII - Nome do órgão ou entidade sancionadora ou celebrante do acordo de leniência; e
IX - Valor da multa.
Art. 40º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Boa Nova - Bahia, 26 de junho de 2018.

Adonias da Rocha Pires de Almeida
Prefeito Municipal
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