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EDITAL DE LICITAÇÃO 

     

CC -  001-FMS/ 2021  
 

Instrumento Convocatório 

 

Regime de Execução: 

Execução Indireta  

 

Licitação do Tipo: 

Fornecimento Menor Preço Global.  

 

 O Recebimento da Documentação e Proposta e Início da Abertura dos Envelopes 

 

Local: Prefeitura Municipal de Barreiras.  

Auditório do prédio da Prefeitura Municipal – Rua Edgar de Deus Pitta, nº 914, térreo, Bairro 

Aratu, Barreiras- Bahia. 

 

Data: 18 de maio de 2021 

Hora: Entrega da documentação até as 09:00 Horas, sendo a abertura dos envelopes a partir 

das 09:05 Horas. 
 

1.0 - Objeto da Licitação: 
 

Contratação de Pessoa física e/ou Jurídica, para o fornecimento parcelado de feno, para 

alimentação de animais de grande porte, abrigados no Centro de Controle de Zoonoses – 

(CCZ) de Barreiras, integrante da Secretaria Municipal de Saúde Barreiras/BA. 
 

* Este Edital Será Regido pela Lei 

 

 Lei 8666/93 e suas alterações: 8883/94, 9032/95, 9648/98 e 9854/99, e Lei 

Complementar nº 123/2006. 

 

Condição para Participar da Licitação 

 

2.0 - Considerações Gerais: 

 

2.1 - Poderão participar da presente licitação, toda pessoa física e/ou jurídica 

isoladamente, desde que esteja o interessado devidamente cadastrado ou que atenderem 

a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do 

recebimento das propostas, observada a necessária qualificação e satisfaça plenamente 

todas as outras condições estabelecidas neste Edital. 

 

2.2 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da presente licitação  

I – Pessoa física e/ou jurídica, isoladamente ou em consórcio, da qual o autor do serviço 

ou fornecimento seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por 
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cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou 

subcontratado; 

II - Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

III - O disposto no inciso anterior aplica-se aos membros da comissão de licitação.  

IV – Pessoa Física ou Jurídica que até a data da abertura da proposta estiverem 

inadimplentes com a administração pública municipal; 

V – Empresas consociadas; 

VI – Empresa, cujo dirigente seja acionista majoritário em outra empresa também 

participante; 
 

2.3 – Para habilitação da pessoa física e/ou jurídica que serão apresentados em original, 

ou cópia autenticada, em formato A4, em única via, em envelope lacrado, encadernado, 

no qual deve constar o nome ou razão social do licitante e número, modalidade e data da 

licitação, além da expressão habilitação, podendo a comissão, no caso de cópias 

autenticadas, antes da homologação solicitar o documento original para verificação. 
 

2.4 – Os envelopes “ A “  e  “ B “ contendo respectivamente  a documentação  referente 

à habilitação e proposta de preços, deverão ser entregue na data, horário e local indicado 

no preâmbulo deste edital, devidamente identificado lacrado, constando da face de cada 

qual  os seguintes dizeres: 
 

a)  PREFEITURA  MUNICIPAL DE  
     CARTA CONVITE  Nº  ____/2021 
    DATA :_____ DE _________DE 2021   Hora: 
     ENVELOPE      “ A”  - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
     PROPONENTE   .........( NOME DA EMPRESA) 
 

 
b)  PREFEITURA MUNICIPAL DE  
     CARTA CONVITE  Nº   ____/2021 
     DATA _____ DE ______DE 2021   Hora:     
     ENVELOPE      “ B”  - PROPOSTA DE PREÇOS 
     PROPONENTE   .........( NOME DA EMPRESA) 
 
 

Envelope “A” – Documentação para Habilitação 

 

3.0 - Habilitação dos interessados: 

 

3.1- A comissão para julgamento dos pedidos de inscrição em registro cadastral, sua 

alteração ou cancelamento, será integrada por profissionais legalmente habilitados;  

 

3.2 - Habilitação jurídica; 
 

3.3 - Regularidade fiscal. 
 

3.4 - Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7
o
 da Constituição Federal. 

 

3.1 A Documentação relativa à habilitação Física. 

 



  

 

 

 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Avenida Barão do Rio Branco, nº 149 – Vila Rica – Barreiras – Bahia 

CEP. 47.813-010 - Telefone: (77)3613-8300 – E-mail: saude@barreiras.ba.gov.br 

Página 3 de 24 

3.1.1 - Copia da Carteira de Identidade. 

 

3.1.2 – Copia do Titulo de Eleitor, Comprovante da última eleição. 

 

3.1.3 – Copia do Comprovante de Residência 

 

3.1.4 – Copia do CPF/MF. 

 

3.2 - A documentação relativa à habilitação jurídica: 

 

3.2.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

3.2.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 

3.2.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

de diretoria em exercício; 

 

3.2.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

3.3 - A documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 

3.3.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ) em vigor; 

 

3.3.2 - 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; 

 

3.3.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal; Fazenda Estadual e Municipal,  na 

forma da lei; 

 

3.3.4 - Prova de regularidade ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço junto a Caixa 

Econômica Federal (FGTS),  

 

3.3.5 – Prova de regularidades junto Tribunal Superior do Trabalho - CNDT. 

 

3.4 - A documentação relativa à qualificação técnica: 

 

3.4.1 - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, 

quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições 

locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

 

Envelope “B” Proposta de Preço; 
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4.0 – Preço, Prazo e Pagamento 

 

4.1 - Proposta de preços deve ser apresentada em uma via, em envelope lacrado, 

encadernado, no qual deve constar o nome ou razão social do licitante e número, 

modalidade e data da licitação, além da expressão proposta de preço; 

 

4.2 – Para a correta elaboração da proposta de preço, deverá a pessoa física e/ou jurídica 

atender e aceitar integralmente, todas as exigências de documentação do edital e seus 

anexos; 

 

4.3 – O prazo de validade comercial da proposta será de 60 (sessenta) dias, corridos e a 

contar a partir da data da abertura das propostas, excluídos os prazos de recursos 

administrativos; 

 

5.0 - Abertura dos Envelopes e Critério para Julgamento 

 

5.1 – Deverá ocorrer no dia e hora prevista neste instrumento convocatório; 

 

5.2 – Não serão recebidos envelopes de licitantes retardatários em nenhuma hipótese ou 

admitida a complementação de documentos exigidos neste edital, ou retificação ou 

modificação das condições ofertadas; 

 

5.3 - O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo 

administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização 

respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa; 

 

5.4 - A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes 

procedimentos:  

 

A - Abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos 

concorrentes, e sua apreciação; 

B - Devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as 

respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação; 

C - Abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, desde 

que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência 

expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos; 

D - Verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, 

conforme o caso, com os preços fixados pelo órgão oficial competente, os quais deverão 

ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das 

propostas desconformes ou incompatíveis;  

E - Julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação 

constantes do edital; 

F - Deliberação da autoridade competente quanto à homologação e adjudicação do 

objeto da licitação; 
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G - A abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e as propostas, 

será realizada no Auditório do prédio da Prefeitura Municipal – Rua Edgar de Deus 

Pitta, nº 914, térreo, Bairro Aratu, Barreiras- Bahia, em ato público no qual se lavrará 

ata circunstanciada assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão. 

 

5.5 - Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos licitantes presentes e pela 

Comissão; 

 

5.6 - É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originariamente da proposta. Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes (sub-

item A e B) e abertas as propostas (sub-item C), não cabe desclassificá-los por motivo 

relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos 

após o julgamento; 

 

5.7 - Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão; 

 

5.8 - No julgamento das propostas, a Comissão levará em consideração os critérios 

objetivos definidos no edital, os quais não devem contrariar as normas e princípios 

estabelecidos pela Lei que rege este instrumento convocatório;  

 

5.9 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital, inclusive 

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas 

ofertas dos demais licitantes; 

 

5.10 - Não se admitirá proposta que apresente preços globais 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 orçado pela administração. 

 

5.11 - O julgamento das propostas será objetivo, e a Comissão de licitação realizará em 

conformidade este tipo de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato 

convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a 

possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de controle. 

 

5.12 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no 

§ 2
o
 do art. 3

o
 da Lei 8666/93 e suas alterações, a classificação se fará, 

obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão 

convocados, vedado qualquer outro processo. 

 

5.13- Entre os licitantes considerados qualificados a classificação se dará pela ordem 

crescente dos preços propostos, prevalecendo, no caso de empate, exclusivamente o 

critério previsto no artigo citado acima. 
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5.14 - Serão desclassificadas: 
 

A - As propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação 

(Edital); 
 

B - Com preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não 

venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que 

os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 

produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas 

necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação (Edital). 
 

5.15 - O Presidente da Comissão de Licitação, franqueará a palavra aos licitantes que 

registrem em ata os protestos ou impugnações que entenderem cabíveis, podendo ser 

apreciadas e decididos de imediato, salvo quando envolverem aspectos que exijam 

análise mais amplo; 
 

5.16 - Se houver impugnação ou protesto por recurso, permanecerão os envelopes da 

proposta de preços, fechados em poder da Comissão, sendo devidamente rubricados por 

todos os presentes, para serem posteriormente recolhidos e guardados em poder desta 

Comissão, até a designação de nova data para abertura das propostas; 
 

5.17 - Será adjudicado o objeto desta licitação o proponente que apresentar a proposta 

de menor preço unitário. 
 

5.18 - Em igualdade de condições como critério de desempate, será assegurado 

preferência pela execução da compra à pessoa física ou jurídica brasileira de capital 

nacional; 
 

5.19- É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, 

subjetivo ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o princípio da igualdade 

entre os licitantes.  
 

5.20- Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital do convite, 

inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem 

baseada nas ofertas dos demais licitantes.  
 

6.0 - Sanções para o caso de inadimplemento; 
 

6.1 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Comissão, caracteriza o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente 

estabelecidas. 
 

6.2 - Não se aplica aos licitantes convocados nos termos do item deste instrumento 

convocatório, que não aceitarem a contratação, nas mesmas condições propostas pelo 

primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço.  
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6.3 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Comissão poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 
 

I - advertência; 

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Comissão Permanente de Licitação, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada; 
 

6.4 - A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do 

Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a 

defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de 

vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.  
 

6.5 - As sanções previstas nos sub-itens I, III e IV do item anterior, poderão ser 

aplicadas juntamente com a do sub-item II, facultada a defesa prévia do interessado, no 

respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 

6.6 - Fica ainda qualquer irregularidade que venha a contraria a Lei que rege este 

instrumento convocatório sujeita as penalidades previstas na mesma. 
 

6.7 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de 

mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.  
 

6.8 - A multa a que alude neste artigo não impede que a Comissão Permanente de 

Licitação rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta 

lei.  
 

6.9 - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da 

garantia do respectivo contratado.  
 

6.10 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta 

responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Comissão Permanente de Licitação ou ainda, quando for o 

caso, cobrado judicialmente.  

 

7.0 - Prazo e condições para assinatura do contrato 

 

7.1 - Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as 

quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu 

extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por 

instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe 

deu origem; 
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7.2 - É permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do contrato e do 

respectivo processo licitatório e, a qualquer interessado, a obtenção de cópia 

autenticada, mediante o pagamento dos emolumentos devidos.  

 

7.3 - A Comissão Permanente de Licitação convocará regularmente o interessado para 

assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 

e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no art. 81 da lei 8666/93. 

 

7.4 - A contratação com o licitante vencedor obedecerá as condições constantes da 

minuta do contrato, anexa neste Edital; 

 

7.5 - A Comissão, após esgotar o prazo para recursos, adjudicado e homologado a 

licitação, convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato aceitar 

ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias após o 

comunicado por escrito ao mesmo, sob pena de decair o direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8666/93 e suas alterações; 

 

7.6 - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 

solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado 

aceito pela Comissão; 

 

7.7 - Para assinatura do contrato o licitante deverá representa-se por um sócio que tenha 

poderes de administração, apresentando o contrato social e suas alterações, além de 

comunicação expressa do licitante onde mencione qual o sócio que assina o contrato ou 

através de procurador com poderes especifico; 

 

7.8 - É facultado à Comissão, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou 

não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 

prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto 

aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação 

independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei 8666/93 e suas alterações; 

 

7.9 - Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação 

para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

 

7.10 - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de 

equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.  

 

7.11 - Executado o contrato, o seu objeto será recebido:  

 

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material e 

ou bens com a especificação;  
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b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e ou bens  

consequente aceitação.  
 

7.12 - Constituem motivo para rescisão do contrato:  

 

I - Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;  

II - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos.  

III - A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com 

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 

incorporação, não admitidas no edital e no contrato;  

IV - O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;  

V - O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do 1º do art. 

67 da lei 8666/93;  

VI - A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;  

VII- A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;  

VIII - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do contrato;  

IX - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificados 

e determinados pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado 

o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;  

X - A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Comissão, por prazo superior a 

120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 

ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo 

prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 

contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, 

assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do 

cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;  

XI - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do contrato.  

 

8.0 – Recursos Administrativos 
 

8.1 - Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da 

lavratura da ata, nos casos de: 

 

a) habilitação ou inabilitação do licitante; 

b) julgamento das propostas; 

c) anulação ou revogação da licitação; 

d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou 

cancelamento; 

e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei 8666/93 e suas 

alterações; 

f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa; 

I - representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada 

com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico; 
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II - pedido de reconsideração, de decisão do Secretário Municipal, conforme o caso, na 

hipótese do § 4
o
 do art. 87 da Lei 8666/93 e suas alterações, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis da intimação do ato. 

 

8.2 – A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "e", deste artigo, 

excluídos os relativos a advertência e multa de mora, será feita mediante publicação na 

imprensa oficial, salvo para os casos previstos nas alíneas "a" e "b", se presentes os 

prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por 

comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

8.3 - O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I deste artigo terá efeito 

suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de 

interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos. 

 

8.4 - Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-

lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 

8.5 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 

recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, 

nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a 

decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do 

recurso, sob pena de responsabilidade. 
 

8.6 - Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou 

corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado. 
 

8.7 - Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a CPL o 

licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 

habilitação, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso; 
 

8.8 - A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 

subsequentes; 
 

9.0 – Considerações Finais 
 

9.1 - o original do edital será ser datado, rubricado em todas as folhas e assinado pelo 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Saúde 

de Barreiras, autoridade que o expediu, permanecendo no processo de licitação, e dele 

extraindo-se cópias integrais ou resumidas, para sua divulgação e fornecimento aos 

interessados. 
 

9.2 – o credenciamento para o ato de representar a empresa licitante, deverá ser feita 

através de uma credencial em original, em papel timbrado da empresa em que conste o 

nome, número da identidade, e do número do CPF – Cadastro de Pessoa Física do 

representante, além da autorização para a prática dos atos necessários e inerentes ao 

procedimento licitatório, devendo se fizer acompanhar com o documento de 

identificação (original). Quando a empresa se fizer representar por sócio que detiver a 

representação, deverá este apresentar cópia autenticada do contrato social e de suas três 
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últimas alterações, além de obrigatoriamente constar do interior do envelope de 

Documentação de Habilitação; 
 

9.3 - Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante: 

A - Minuta do contrato a ser firmado entre a Administração e o licitante vencedor; 

B - Modelo da Carta Proposta. 

C - Modelo da Credencial. 

D - Modelo da declaração de que não emprega menor 

            E - Declaração De Recebimento E/Ou Acesso À Documentação 

F- Termo de Referencia  

 

9.4 – É facultado à Comissão Permanente de Licitação rejeitar a proposta que venha a 

ser apresentada em desacordo com as exigências contidas neste Edital 
 

9.5 – a qualquer tempo, antes da data fixada para abertura das propostas, poderá a 

Comissão Permanente de Licitação, se necessário modificar este Edital, hipótese em que 

deverá proceder a divulgação de novo aviso nos mesmo meia de comunicação 

anteriormente utilizada, com restituição de todos os prazos exigidos pela Lei 8666/93 e 

suas alterações; 

 

9.6 – é facultada a Comissão Permanente de Licitação em qualquer fase da licitação, 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo 

licitatório, desde que não implique em inclusão de documento ou informação que 

deveria constar originalmente da proposta. Estas informações serão levadas através dos 

meios de comunicação a todos os licitantes; 

 

9.7 – no ato da aquisição do Edital o interessado deverá observar, cuidadosamente, se o 

seu exemplar está devidamente completo e acompanhado de todos os seus anexos; 

 

9.7.1 – O edital será adquirido pelos licitantes que manifestarem interesse em participar, 

estará à disposição em meio magnético e ou impressa, sendo que uma cópia impressa 

estará à disposição para consulta na sala da comissão.  

 

9.8 – a Comissão Permanente de Licitação poderá em qualquer fase da licitação 

suspender os trabalhos, devendo promover o registro da suspensão e a convocação dos 

licitantes para a continuidade dos trabalhos; 

 

9.9 – os critérios de reajuste, limites para instalação e mobilização para prestação de 

serviço, condição de pagamento, quanto a prazo, cronograma de desembolso e critério 

de atualização e condições para recebimento do objeto licitado fazem parte da minuta 

do contrato parte anexa deste Edital. 

 

9.10 - As informações, elementos e esclarecimentos relativos à licitação e às condições 

para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, poderá ser 

adquiridas no seguinte endereço: 

 

         Local: Secretaria Municipal de Saúde de Barreiras. 
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Na Sala da Comissão Permanente de Licitação: Na Avenida Barão do Rio Branco, nº. 

149, Vila Rica, Barreiras(BA). 

Data: As informações estarão Disponíveis até o dia 17 de maio de 2021 

Hora: Atendimento das 08:00 às 12:00  e das 14:00 às 18:00 horas, de Segunda a Sexta 

Exceto Feriados. Telefone: (77)3613.8302 

 

Barreiras–BA, 07 de maio de 2021. 

 

 

 

Maurício da Silva. 

Presidente da CPL/Secretaria Municipal de Saúde. 
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ANEXO – A 

 

 

MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO 

 

Contrato nº_____/2021 

 

Processo Administrativo nº _____/2021 

 

 

Pelo presente Contrato Administrativo de FORNECIMENTO, celebrado entre o MUNICIPIO 

DE BARREIRAS-BA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SÚDE DE BARREIRA, 

pessoa jurídica de direito público, com sede à AV. Barão do Rio Branco, nº. 149, Bairro Vila 

Rica, BARREIRAS /BA, inscrito no CNPJ sob o nº ...................., neste ato representada por seu 

Prefeito, Sr. .............................., (qualificação do Prefeito), portador da Carteira de Identidade 

RG n° __________________________, inscrito no CPF/MF sob nº ____________________, 

residente e domiciliado nesta cidade e pelo Secretário Municipal de Saúde, o 

Sr._________________________, portador da Carteira de Identidade RG n° 

__________________________, inscrito no CPF/MF sob nº ____________________, 

residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada CONTRATANTE e, do outro 

lado a pessoa física e/ou jurídica _________________, direito privado, inscrita no CNPJ/CPF 

nº ______________________, com sede na _______________ nº ____, _______________, 

___________________-____, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o 

presente contrato visando a Contratação de Pessoa física e/ou Jurídica, para o fornecimento 

parcelado de feno, para alimentação de animais de grande porte, abrigados no Centro de 

Controle de Zoonoses – (CCZ) de Barreiras, integrante da Secretaria Municipal de Saúde 

Barreiras/BA, em conformidade com  a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações, passando o Edital e a proposta da CONTRATADA, independente de sua 

transcrição, a fazer parte integrante e complementar deste instrumento, que se regerá pelas 

cláusulas e condições seguintes:  

 

DO OBJETO 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATADA foi vencedora do Processo Licitatório – 

Modalidade: CARTA CONVITE nº _____/2021, Processo Administrativo n° _____/2021; 

Tipo: Menor Preço Global, com o objetivo a Contratação de Pessoa física e/ou Jurídica, 

para o fornecimento parcelado de feno, para alimentação de animais de grande porte, 

abrigados no Centro de Controle de Zoonoses – (CCZ) de Barreiras, integrante da 

Secretaria Municipal de Saúde Barreiras/BA. 

 

DO FORNECIMENTO:  

CLÁUSULA SEGUNDA – A contratada deverá fornecer o produto de acordo com o 

solicitado, em 24 horas de acordo com a respectiva solicitação emitida pela Secretaria 

Municipal de Saúde. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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CLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATADA se compromete a fornecer os produtos 

requisitados de acordo com as especificações previstas no ANEXO do edital e em consonância 

com a respectiva proposta de preços. E ainda:  

3.1 - Garantir a qualidade de cada item vencido, quando da entrega do objeto licitado, 

obrigando-se a substituir, imediatamente, todos aqueles que estiverem fora do padrão, sem 

quaisquer ônus para esta Administração, até o efetivo atendimento das referidas propostas. Não 

será emitido o correspondente da relação de produtos ou bens sem que haja a total 

aceitabilidade do objeto em questão. 

3.2 - Oferecer Garantia de fornecimento dos produtos solicitados, de acordo com especificação 

contida no ANEXO B – Modelo de Proposta; 

3.3 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

3.4 - Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela 

CONTRATANTE. 

3.5 - Se responsabilizar por eventuais prejuízos causados ao processo e/ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidade cometida no fornecimento e /ou prestação dos 

serviços. 

3.6- Prever e arcar com todos os custos diretos e indiretos pertinentes à formação dos preços do 

objeto, incluindo despesas com impostos, fretes, seguros, taxas, e demais encargos, não sendo 

lícita à cobrança posterior de qualquer ônus, ficando obrigada a fornecer o objeto pelo valor 

resultante de sua Proposta. 

3.7 - A licitante vencedora ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos no fornecimento e/ou prestação serviços ou supressões que se fizerem nas compras, 

até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste edital, conforme previsto no 

artigo 65 § 1º da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores. 

 

DO VALOR 

CLÁUSULA QUARTA – A CONTRATADA se compromete a fornecer o objeto licitado nos 

preços: 

Valor Global de R$ (  )  (--------) 

 

DO PAGAMENTO 

CLÁUSULA QUINTA – O pagamento do valor referente ao fornecimento serão efetuado, 

após a entrega e conferencia das requisições pelo pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, 

mediante apresentação da Nota Fiscal sendo certo que não serão efetuados pagamentos nos 15 

(quinze) primeiros dias úteis de cada mês; 

5.1 - O pagamento somente será efetuado mediante apresentação de Nota Fiscal, e certidões 

negativas do FGTS, Receita Federal, TST – CNDT, Receita Municipal e Receita Estadual, 

todas devidamente conferidas pelo servidor público responsável, certificando-se das 

quantidades fornecidas. 

5.2 - No caso de incorreção na entrega e recebimento ou nos documentos apresentados, 

inclusive na Nota Fiscal, serão os mesmos restituídos à adjudicatária para as correções 

necessárias, sendo automaticamente alteradas as datas de vencimento, não respondendo a 

CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos 

correspondentes. 
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5.3 - Não será efetuado qualquer pagamento a contratada enquanto houver pendência de 

liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

DO PRAZO 

CLÁUSULA SEXTA - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogado desde que observadas às disposições dos parágrafos 1º e 2º do art. 57 da Lei 

8.666/93. 

 

DA RESCISÃO 

CLÁUSULA SÉTIMA - A inexecução, total ou parcial, do presente contrato enseja sua 

rescisão, com as conseqüentes penalidades contratuais e legais. 

7.1 - O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o contrato nas hipóteses previstas 

no Art. 78 da Lei 8.666/93, sem a obrigação de indenizar o CONTRATADO, desde que não 

cause prejuízo ao mesmo. 

 

DAS PENALIDADES 

CLAUSULA OITAVA - Em caso de atraso injustificado na entrega do objeto, sujeitar-se-á 

o licitante vencedor à multa de mora de 10% (dez por cento) ao mês de juros, sobre o valor 

da Nota Empenho, ou conforme o caso, sobre o valor correspondente aos itens em atraso. 

8.1 - A multa a que alude o item anterior não impede que a Administração cancele 

unilateralmente o controle de fornecimento e/ou prestação de serviços e aplique outras sanções 

previstas no art. 79, inciso I na Lei nº. 8.666/93. 

8.2 - Em casos de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste Certame, em relação 

ao objeto desta licitação, a Administração poderá, garantir a ampla defesa e o contraditório 

aplicando as seguintes sanções: 

8.2.1 Advertência por escrito, no caso de pequenas irregularidades; 

8.2.2 Multa de até 10%(dez por cento) calculada sobre o valor do  empenho, no caso do 

licitante vencedor não cumprir rigorosamente as exigências contratuais. 

8.2.3 Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 

Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos, quando a inexecução contratual sobrevier 

prejuízos para a Administração, sem prejuízo das multas previstas no edital e das demais 

cominações legais 

8.2.4 Não fornecimento de Declaração de Idoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação. 

8.3 Se o licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la falsamente, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará, pelo 

prazo de até 02 (dois) anos, impedido de contratar com a Administração Pública, sem 

prejuízo das multas previstas no edital e das demais cominações legais. 

8.4 A sanção de advertência de que trata o item 8.2.1, poderá ser aplicada nos seguintes casos: 

8.4.1 Descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou defeitos 

observados na prestação dos serviços; 
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8.4.2  Outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento da Secretaria 

Municipal, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave. 

8.5 A penalidade de suspensão será cabível quando o licitante participar do certame e for 

verificada a existência de fatos que o impeçam de contratar com a administração pública. 

Caberá ainda a suspensão quando a licitante, por descumprimento de cláusula do edital, tenha 

causado transtornos no desenvolvimento dos Serviços da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

CLÁUSULA NONA - As despesas decorrentes deste instrumento de contrato correrão por 

conta da seguinte dotação orçamentária: 

 

Órgão: 03.09.50 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Atividade: 2036- Gestão das Ações da Saúde 15%  

Elemento de Despesas: 33.90.30.00 – Material de Consumo.   

Fonte de Recurso: 6102 – Receitas e Transferência de Impostos – Saúde 15% 

DO FORO 

CLÁUSULA DÉCIMA – As partes elegem o foro da Comarca da Cidade de Barreiras - BA, 

com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas que por 

ventura surgirem a respeito do presente contrato. 

 

E, por assim estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 
(quatro) vias de igual teor e forma, para o mesmo fim, na presença de 02 (duas) 
testemunhas a que tudo assistiram. 

 

Barreiras - BA, ____ de _____________ de 2021. 

 

 

 

CONTRATANTE: 

Joao Barbosa de Souza Sobrinho  

PREFEITO MUNICIPAL                                                                  

 

 

 

CONTRATADA: 

EMPRESA E CNPJ / NOME E CPF 

 

 

 

Testemunhas: 

______________________________________________     _______________________________ 

CPF:                                                                                                                       CPF: 
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ANEXO B 
 

 

 

 

 

Carta Convite nº ______/2021 

Processo Administrativo nº _________2021 

Data: ____de______ de 2021 

Hora: ______hs 

 

 

 

Contratação de Pessoa física e/ou Jurídica, para o fornecimento parcelado de feno, para 

alimentação de animais de grande porte, abrigados no Centro de Controle de Zoonoses – (CCZ) 

de Barreiras, integrante da Secretaria Municipal de Saúde Barreiras/BA. 

 
 

 

 

Validade da Proposta 60 dias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Item Especificação Unidade Quantidade 

Valor 

Unitário 
Valor Total 

01 

FENO, CAPIM MASSAI 

ACONDICIONADOS EM 

FARDO. 

KG. 30.000   
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PAPEL TIMBRADO 
 

ANEXO - C 

 

 

Ao 

Município de Barreiras.   

A/C CPL da Secretaria Municipal de Saúde  

Ref.: Carta Convite nº ____/2021 

 

CREDENCIAL 

 

 

 

(NOME DA EMPRESA), sediada à (ENDEREÇO DA EMPRESA – AV., RUA, NÚMERO, 

BAIRRO CIDADE E ESTADO), registrada no C.N.P.J. sob o n.º (NÚMERO DO C.N.P.J.), 

neste ato representado pelo seu (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA E 

NÚMERO DA IDENTIDADE, C.P.F., NACIONALIDADE, ESTADO CIVIL E ENDEREÇO 

– AV., RUA, NÚMERO, BAIRRO, MUNICÍPIO E ESTADO), vem por instrumento, nomear e 

constituir seu bastante procurador o (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

E NÚMERO DA IDENTIDADE, C.P.F., NACIONALIDADE, ESTADO CIVIL E 

ENDEREÇO – AV., RUA, NÚMERO, BAIRRO, MUNICÍPIO E ESTADO), a quem confere 

poderes legais e especiais para representa-la junto a Órgãos Públicos Municipais, Estaduais, 

Federais, Empresas de Economia Mista, Fundações ou Autarquias, podendo para tanto apresen-

tar documentos, firmar proposta, atas e termos, requerer, deliberar, discordar, impugnar, 

transigir, apresentar recursos hierárquico administrativo, assinar contrato e tudo mais que se 

fizer necessário ao fiel cumprimento do mandato. 

 

 

(MUNICÍPIO E DATA DA ASSINATURA) 

 

 

 

(ASSINATURA E CARGO DO REPRESENTANTE LEGAL) 
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ANEXO - D 

 

 

Ao 

Município de Barreiras.   

A/C CPL da Secretaria Municipal de Saúde 

Ref.: Carta Convite Nº _____/2021 

  

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE 

 

 

 

Pela presente, DECLARAMOS, sob as penas da Lei, que esta Empresa em qualquer fase de 

suas atividades, não utiliza trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) e 

de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 

de 14 (catorze) anos, em observância ao artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, 

combinado com o artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Declaração, 

 

 

 

____________________________, ____de ________________DE 2021 

(local)                         (dia)                (mês) 

 

 

______________________________________________________________________ 

(nome da Empresa Proponente) 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

(assinatura e identificação de seu responsável legal) 
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 

 

ANEXO – E 

 

 

 

Ao 

Município de Barreiras.   

A/C CPL da Secretaria Municipal de Saúde 

Ref.: Carta Convite Nº ______/2021 

 

  

 

 DECLARACAO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTACÃO 

 

      Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, 

sob a modalidade Carta Convite, nº _____/2021, instaurado por essa Secretaria Municipal de 

Saúde de Barreiras, que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as 

informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objetos da licitação. 

 

                                                                Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

                                         _________, em ____ de __________ de _______ 

 

                                             (assinatura de representante legal do proponente) 
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ANEXO – F 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. OBJETO 

1.1 Constitui objeto do presente Termo de Referência, a AQUISIÇÃO PARCELADA DE 

FENO para alimentação de animais de grande porte, abrigados no CENTRO DE CONTROLE 

DE ZOONOSES – CCZ, do município de Barreiras-Ba, nos termos e especificações constantes 

deste Termo de Referência. 
 

2. DO FUNDAMENTO LEGAL 

2.1 CARTA CONVITE do tipo “MENOR PREÇO, a qual observará os preceitos de direito 

público e, em especial as disposições da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1.993 e suas 

alterações. 
 

3. JUSTIFICATIVA 

3.1 Considerando o cuidado de manutenção da saúde e bem estar dos animais de grande porte 

recolhidos pelo CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES – CCZ, e tendo em vista que o 

manejo alimentar é de extrema importância para o bem estar destes animais, assim, faz-se 

necessária a aquisição de feno para atender suas necessidades diárias, haja vista que, a falta de 

alimentação poderá ter como conseqüência direta, a manifestação de doenças e até óbito. 
 

4. ESPECIFICAÇÃO 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT 

01 FENO, CAPIM MASSAI ACONDICIONADOS EM 

FARDO. 

     Kg 30.000 

 

5. DO LOCAL DA ENTREGA, PRAZO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO 

5.1 O produto deverá ser entregue na Sede do Centro de Controle de Zoonoses, localizado na 

BR 135, KM 03, Bairro Boa Sorte. 

5.2 O PRAZO de entrega será de até 05 (cinco) dias, contados da ordem de fornecimento, em 

REMESSA PARCELADA até que seja atingida a quantidade total supracitada neste Termo de 

Referência. 

5.3 O produto será recebido PROVISORIAMENTE no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pelo 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Contrato, para efeito de posterior 

verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência. 

5.4 O produto poderá ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência, devendo ser substituídos no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, a contar da notificação da Contratada, às suas custas, sem prejuízo da 

aplicação das penalidades. 

5.5 O produto será recebido DEFINITIVAMENTE no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do 

recebimento PROVISÓRIO, após a verificação da qualidade e quantidade e consequente 

aceitação mediante termo circunstanciado. 

5.6 Na hipótese de não se proceder à verificação a que se refere o subitem anterior dentro do 

prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento DEFINITIVO no dia 

do esgotamento do prazo. 
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5.7O recebimento PROVISÓRIO ou DEFINITIVO do objeto não exclui a responsabilidade da 

Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do Contrato. 

5.8 O produto deverá ser entregue em embalagens próprias para o transporte, devidamente 

encaixotados e/ou embalados em perfeita condições de consumo, sob pena de não recebimento 

dos mesmos. 

5.9 O recebimento do produto será mediante conferência e aceite na nota fiscal pelo 

Responsável. 

 

6. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

6.1 Para a qualificação técnica faz-se imprescindível a apresentação da documentação 

consignada no Artigo 30 da Lei de nº. 8.666/1993, importando evidenciar: 

a) Comprovação de execução de atividade pertinente e compatível com o objeto da 

licitação, mediante apresentação de atestado(s) de capacidade técnica expedida(s) por 

pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado. 

 

7. DO PAGAMENTO 

7.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias úteis corridos após a entrega do 

item, acompanhado da respectiva Nota Fiscal, emitida de acordo com a nota de Empenho, a 

qual será conferida e atestada pelo servidor responsável pelo recebimento, observado o 

estabelecido no Art. 5° da Lei Nº 8.666/93, e desde que não ocorra fator impeditivo provocado 

pela contratada 

8. OBRIGAÇÕES DA CANTRATANTE E DA CONTRATADA 

8.1. São obrigações da CONTRATANTE: 

8.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência 

8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo; 

8.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

8.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 

prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência. 

8.2.  Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por 

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 

prepostos ou subordinados. 

 

8.3 São obrigações da CONTRATADA: 

8.3.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 

execução do objeto e, ainda: 

8.3.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 

local constantes no Termo de Referência, acompanhado da respectiva notafiscal, na qual 

constarão as indicações referentes à descrição do objeto; 
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8.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os Artigos 

12, 13 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

8.5. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 

Referência, o item com avarias; 

8.6. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 

data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação; 

8.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo de 

Referência; 

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

 

9. FICALIZAÇÃO DO CONTRATO 

9.1 O Servidor Dorimar Baumgartner Almeida – Diretor do Centro de Controle de 

Zoonoses, fiscalizará a entrega do fornecimento, reservando-se o direito de rescindir o contrato 

se verificada qualquer anormalidade, em especial as previstas nos Artigos 77 e 78, da Lei 

n°8.666/93, sendo que a rescisão poderá, também, ocorrer de acordo com o exposto no Artigo 

79 da Lei n°8.666/93. 

10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/1993 a Contratada que 

inexecutar total ou parcialmente quaisquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação, ensejar o retardamento da execução do objeto, fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal ou não mantiver a proposta;  

10.2 Por descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente instrumento 

convocatório, serão aplicadas as penalidades previstas nas normas vigentes;  

 10.2.1 A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiva de direitos, por 

descumprimento das normas previstas nesta Carta Convite observará o disposto nos 

artigos 81 a 88 da Lei nº 8.666/1993. 

 10.3 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às seguintes 

penalidades: 

 10.3.1 Advertência por escrito;  

 10.3.2 Multa de mora de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor do 

contrato por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) dias, após o qual será caracterizada a 

inexecução total do contrato;  

 10.3.3 Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato;  

  10.3.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

  10.3.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes 

e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

10.4 A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades: 

   10.4.1 Advertência por escrito;  



  

 

 

 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Avenida Barão do Rio Branco, nº 149 – Vila Rica – Barreiras – Bahia 

CEP. 47.813-010 - Telefone: (77)3613-8300 – E-mail: saude@barreiras.ba.gov.br 

Página 24 de 24 

  10.4.2 Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 20% (vinte 

porcento) sobre o valor proporcional à obrigação inadimplida;  

  10.4.3 Em caso de inexecução total, multa compensatória de 20% (vinte por 

cento) sobre o valor do contrato;  

10.5 As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que:  

  10.5.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;  

   10.5.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  

  10.5.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração 

em virtude de atos ilícitos praticados.  

10.6 As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja 

assegurado a Contratante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes 

são inerentes.  

 

11. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

11.1 O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. 

 

 Barreiras-BA, 22 de Janeiro de 2021. 

 

 

MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES 

Secretário Municipal de Saúde de Barreiras 

 

 

DORIMAR BAUMGUARTNER ALMEIDA 

Diretor Administrativo do Centro Controle Zoonose 

 
 


