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RECIBO DE ENTREGA DE EDITAL 

 

Pregão Presencial nº 007/2019 

Processo Administrativo nº 366/2019 

 
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de RELÓGIOS DE PONTO ELETRÔNICOS BIOMÉTRICOS, 
englobando instalações, ativações em diversas localidades do Município, treinamento de servidores quanto a sua 
operacionalidade, assistência técnica, licença de uso do software e aquisição de bobinas térmicas de papel, para atender as 
demandas das Secretarias da Prefeitura Municipal de Barreiras – BA.   
 
Data: 02/05/2019 

Horário: 14:00 horas (Horário do Estado da Bahia). 

 
Local: Rua Edigar de Deus Pitta, nº 914, antigo fórum, 1º andar, Aratu, Barreiras- Bahia 

 Razão Social: ________________________________________________________ 

CNPJ nº _____________________________  

Endereço: ________________________________________________ Nº ________  

Bairro: _____________________________  

Cidade: ______________________________________ Estado: _______  

Telefone: (____) __________ Fax (____) __________ Celular: (____) __________ 

E-mail: _________________________________  

Responsável: ________________________________________________________  

Contato: _____________________________  

 
 
 
OBS: Os licitantes que retirarem o Edital via internet deverão preencher esta folha e encaminhar para o e-mail 
licitacaobarreiras@gmail.com  
 A não remessa deste recibo exime o Pregoeiro da comunicação de eventuais retificações ocorridas no 
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

mailto:licitacaobarreiras@gmail.com
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EDITAL 

17 de abril de 2019. 

PREGÃO PRESENCIAL n° 007/2019 

TIPO: MENOR PREÇO  
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

I - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 
366/2019 

II - DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO (HORÁRIO LOCAL): 
02/05/2019 às 14:00h (Credenciamento, abertura dos envelopes e sessão de disputa). 

III - LOCAL DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 
Departamento da Comissão Permanente de Licitação – COPEL – Rua Edigar de Deus Pitta, nº 914, antigo fórum, 1º andar, 
Aratu, Barreiras- Bahia. 
 

IV - OBJETO DA LICITAÇÃO: 
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de RELÓGIOS DE PONTO ELETRÔNICOS BIOMÉTRICOS, englobando 
instalações, ativações em diversas localidades do Município, treinamento de servidores quanto a sua operacionalidade, 
assistência técnica, licença de uso do software e aquisição de bobinas térmicas de papel, para atender as demandas das 
Secretarias da Prefeitura Municipal de Barreiras – BA. 
 

V – SECRETARIA REQUISITANTE: 
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. 
 

VI - PRAZOS: 
Execução: em até 10 (dez) dias corridos após a solicitação oficial, sem nenhum ônus adicional para o contratante. 
Vigência da Ata de Registro de Preços: será de 12 (doze) meses, contada da data de sua assinatura, nos termos do que 
dispõe o inciso III do §3º do artigo 15 da Lei 8.666/93. 
Vigência do Contrato: Os contratos assinados na vigência da Ata de Registro de Preços terão vigência de 12 (doze) meses, 
prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/1993. 
 

VII – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Conforme item 20. 
  

VIII - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
O pagamento será creditado em nome da contratada, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada, uma 
vez satisfeitas as condições estabelecidas, em até 30 (trinta) dias, após entrega dos produtos ou a instalação do programa e 
prestação dos serviços, mediante apresentação das notas fiscais, devidamente atestada pelo Setor Responsável, sendo que 
a mesma deverá vir acompanhada das documentações de regularidade fiscal. 
 

IX - LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
Os aparelhos de relógio de ponto eletrônico biométrico deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria Municipal de 
Administração, localizado Rua Barão de Cotegipe, nº 273, Centro ou em outro local previamente determinado pela mesma, 
e instalados nos locais descritos no ITEM 22 do termo de referência, conforme a solicitação oficial, em até 10 (dez) dias 
corridos após a solicitação oficial, sem nenhum ônus adicional para o contratante. 
  

X - LOCAL DE RETIRADA DOS EDITAIS: 
O edital encontra-se disponível mediante solicitação para o e-mail licitacaobarreiras@gmail.com, após o devido 
preenchimento do protocolo com dados da interessada, ou na sede da COPEL - Comissão Permanente de Licitação, situada 
na Rua Edigar de Deus Pitta, nº 914, antigo fórum, 1º andar, Aratu, Barreiras- Bahia, no horário das 08:00 às 12:00 horas, 
trazendo uma mídia para disponibilização. 
 

XI - ANEXOS: 
Anexo I – Termo de Referência; Anexo II - Modelo de Proposta de Preços; Anexo III – Carta de credenciamento; Anexo IV – 
Declaração ÚNICA; Anexo V - Minuta da Ata de Registro de Preços; Anexo VI – Minuta do Contrato. 
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XII – PREÇO MÁXIMO:  
R$ 489.335,38 (quatrocentos e oitenta e nove mil, trezentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos). 
 

O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- COPEL, designada pela Portaria nº 
306/2018, torna público para conhecimento dos interessados que serão recebidas propostas de preços e documentos de 
habilitação para a licitação na modalidade descrita acima, conforme as cláusulas e condições a seguir estipuladas e minuta 
do contrato, em anexo. 
 
1. REGÊNCIA LEGAL 

 
1.1  Lei n. º 10.520/02; 
1.2  Lei nº 8.666/93, subsidiariamente; 
1.3  Lei complementar nº 123/2006. 

 
2. TIPO/ REGIME 
 

2.1 Menor preço. 
          2.2 Entrega parcelada 

2.3 Empreitada por preço global 
 

3. OBJETO 
  

3.1 Indicado no campo IV - Dados do Edital; 
 
3.2 A Contratada obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Contratante, nas mesmas condições e dentro do prazo 
contratual estabelecido, os acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento) nos serviços contratados e as supressões 
resultantes de acordo celebrado entre as contratantes, conforme estabelece o § 1º do art. 65 da Lei Federal n.º 
8666/93. 

 
4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

4.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser 
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, 
mediante anuência da Comissão de Registro de Preços da SEMAP, no que couber, as condições e as regras 
estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013 e ao Decreto Municipal nº 38/2017. 
 
4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, 
optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações 
presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.  
 
4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.  
 
4.4. O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços 
não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços 
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.  
 
4.5. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações 
contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as 
ocorrências ao órgão gerenciador.  
 
4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação 
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata e os seguintes procedimentos: 
 

4.6.1 - Memorando solicitando autorização ao titular da pasta, para carona; 
4.6.2 - Realização de pesquisa mercadológica, pelo órgão requisitante; 
4.6.3 - Solicitação da concordância do fornecedor, pelo órgão requisitante;  
4.6.4 - Resposta do fornecedor e do órgão detentor da ata de registro de preços;  
4.6.5 - Envio do processo à SEMAP para registro na CRP.  
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5. CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES DO EDITAL. 
 

5.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao presente edital deverão ser enviadas ao Pregoeiro, até 03 (três) dias 
úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio do endereço eletrônico 
licitacaobarreiras@gmail.com ou ser protocolizada(s) na Comissão de Licitação, localizada na Rua Edigar de Deus 
Pitta, nº 914, antigo fórum, 1º andar, Aratu, Barreiras- Bahia, no horário de 08:00 às 12:00 horas. 
 
5.2 Em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes das propostas, qualquer cidadão ou 
licitante poderá impugnar o instrumento convocatório do Pregão, devendo protocolizada(s) na Comissão de Licitação, 
localizada na Rua Edigar de Deus Pitta, nº 914, antigo fórum, 1º andar, Aratu, Barreiras- Bahia, no horário de 08:00 às 
12:00 horas. A inobservância do prazo legal citado, decairá o direito de impugnar os termos do edital, conforme 
dispões o artigo 41, § 2º da Lei Federal nº 8666/93. 
 
5.3 Caberá ao Pregoeiro e a equipe de apoio decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a 
contar do seu recebimento. 
 
5.4 Quando o pedido de impugnação ou de esclarecimento tratar-se especificamente de temas alheios a 
competência do Pregoeiro, ou seja, temas quanto às especificações técnicas ou vinculados ao termo de referência, 
este poderá encaminhar o referido pedido ao órgão de origem para que o mesmo se pronuncie acerca do 
questionamento, cabendo o órgão respondê-lo no prazo preestabelecido. Caso não o faça, o certame será adiado 
Sine-Di, até que os questionamentos sejam sanados. 
 
5.5 Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame. 
 
5.6 O Município não se responsabilizará pelas impugnações e pedidos de esclarecimentos que forem apresentados 
em endereços diversos dos indicados no subitens 5.1 e 5.2 deste edital, e que por esta razão não foram apresentados 
dentro do prazo legal. 
 

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

6.1 Poderão participar desta licitação, empresas cujo ramo de atividade esteja compatível com o objeto deste Pregão 
Presencial. 
 
6.2 Será vedada a participação de licitantes nas seguintes situações: 
 

6.2.1 Declaradas inidôneas por ato do Poder Público; 
 
6.2.2 Estiverem sob processo de falência ou concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação judicial ou 
extrajudicial (declaração do órgão competente); 
 
6.2.3 Estiverem impedidas de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Barreiras; 
 
6.2.4 Reunidas em consórcio. 
 
6.2.5 Estejam cumprindo penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública, nas hipóteses 
previstas no art. 88 da Lei 8.666/93; 
 
6.2.6 Enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
6.2.7 Tenham funcionário ou membro da Administração Municipal, mesmo subcontratado, como dirigente, 
acionista, detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, controlador ou responsável 
técnico, consoante o art. 9º da Lei 8.666/93. 

 
7. CREDENCIAMENTO 
 

7.1 No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o 
credenciamento dos interessados em participar do certame. Para tanto, será indispensável à apresentação dos 
seguintes documentos: 

 
a) Cédula de identidade do(s) sócio(s) da empresa; 
b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 

mailto:licitacaobarreiras@gmail.com
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c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com todas as alterações, ou contrato social 
consolidado devidamente registrado no órgão competente. Neste último caso quaisquer alterações após a 
consolidação deverá ser apresentada; 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício. 
e) Tratando-se de procurador, além dos itens correspondentes acima deverá apresentar também o instrumento 
de Procuração Público ou Particular ou Carta de Credenciamento (Anexo III) com firma reconhecida e 
autenticada em cartório, no qual conste poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor e 
desistir da interposição de recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. Caso a procuração 
seja particular, deverá estar acompanhada de documento comprobatório dos poderes do outorgante. 

                   f) DECLARAÇÃO ÚNICA, conforme modelo do anexo IV. 
 

         7.2 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada. 
 

7.3 Os documentos de credenciamento poderão ser apresentados em original, cópia autenticada por cartório 
competente ou por servidor membro da Comissão, mediante apresentação dos originais para conferência. A 
documentação de credenciamento passará a compor o processo administrativo. 

 
7.4 O representante legal do licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido de participar da fase 
de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de 
interposição de recursos, enfim, para representar o licitante durante a reunião de abertura dos envelopes “Proposta” 
ou “Documentação” relativa a este Pregão. 

 
7.4.1 Neste caso, o licitante ficará excluído da etapa de lances verbais e mantido o seu preço apresentado na 
proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço. 

7.5 Será admitida a participação de empresa através de documentos postados, sem a presença física do 
representante legal à sessão. Estes documentos deverão ser postados com antecedência e sua chegada deverá 
ocorrer antes da finalização do credenciamento. 
           
          7.5.1 O não comparecimento do licitante impossibilitará a empresa de participar das fases de formulação de 
ofertas e lances verbais, de negociação de preços, de interposição de Recursos e de renunciar ao seu direito, ficando 
mantido o seu preço apresentado na proposta escrita. 
 
7.6 Uma vez entregue todas as credenciais, que não devem constar nos envelopes “A” - Proposta de Preços e “B” - 
Habilitação, não será permitida a participação dos licitantes retardatários, salvo se com isso os presentes 
concordarem, expressamente e em unanimidade, devendo essa circunstância ficar consignada na Ata da Sessão. 
 
7.7 A ausência do representante do licitante, em qualquer momento da sessão, será considerada como ausência de 
lances gerando a preclusão do recurso. 
 

8. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
8.1 Os documentos de PROPOSTA DE PREÇOS e HABILITAÇÃO, depois de ordenados na sequência estabelecida neste 
Edital, serão apresentados em 02 (dois) envelopes lacrados, os quais deverão conter no anverso: 

 
8.1.1 ENVELOPE “A” - Proposta de Preços 
Número do Pregão Presencial; 
Objeto; 
Nome do licitante. 
 
8.1.2 ENVELOPE “B” - Habilitação 
Número do Pregão Presencial; 
Objeto; 
Nome do licitante. 

 
8.2 Os envelopes “A” - PROPOSTA DE PREÇOS e “B” - HABILITAÇÃO para esta licitação só serão recebidos pelo 
Pregoeiro na data, horário e local indicados nos campos II e III – Dados do Edital, em sessão pública. 
 
8.3 A inversão do conteúdo dos envelopes acarretará a inabilitação ou desclassificação do licitante. 
 
8.4 Em hipótese alguma, nem sob qualquer alegação, será concedido prazo para apresentação ou complementação 
dos documentos exigidos para a Habilitação. 
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8.5 Os documentos exigidos nesta licitação poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia 
autenticada por Cartório competente ou pelos membros da Comissão, até 02 (dois) dias úteis antes da data da 
abertura dos envelopes, exceto para os documentos de credenciamento que poderão ser autenticados no dia da 
sessão, mediante apresentação dos originais. 

 
8.5.1 As fotocópias dos documentos de habilitação serão autenticadas, a partir do original, pela Comissão até 02 
(dois) dias úteis antes da data da abertura dos envelopes. 

 
8.5.2 Somente serão autenticadas pela Comissão fotocópias que possam ser conferidas com o documento 
original. 

 
8.6 Os documentos extraídos via Internet e/ou os que possam ter sua autenticidade comprovada pela Internet, 
encontram-se dispensados de apresentação em original ou fotocópia autenticada e somente serão considerados 
válidos após a confirmação da autenticidade dos dados por servidor municipal no endereço oficial (site) do órgão 
emitente. 
 
8.7 Caso exista algum fato que impeça a participação de qualquer licitante, ou o mesmo tenha sido declarado 
inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, este fica impedido de participar da presente licitação, 
correspondendo a simples apresentação da proposta a indicação por parte do licitante de que inexistem fatos que 
impeçam a sua participação na presente licitação eximindo assim o Pregoeiro do disposto no Artigo 97 da Lei Federal 
8.666/93. 
 

9. ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREÇOS 
 

9.1 Os elementos do ENVELOPE “A” serão devidamente preenchidos por meio mecânico ou informatizado, em papel 
timbrado do licitante, numerados, carimbados e rubricados, sem emendas e/ou rasuras, contendo: 

 
9.1.1 Preço unitário e total de cada objeto licitado, conforme modelo anexo. O valor total do serviço deverá ser 
expresso em real, de forma numérica e por extenso; 
 

   9.1.1.1 Na hipótese de haver divergência entre o valor expresso numericamente e por extenso, 
   será considerado o valor por extenso e, não havendo uma das duas expressões, será considerado a que 

estiver presente na proposta. 
 

9.1.2 Prazo de validade da Proposta de Preços de 60 (sessenta) dias a contar da data de abertura do Envelope 
“A”, excluindo os prazos de recursos administrativos; 
 
9.1.3 Prazo de execução dos serviços, conforme indicado no campo VI – Dados do Edital; 
 
9.1.4 A proposta de preços deve ser apresentada em formulário impresso, conforme modelo do Anexo II. 
 
9.1.5 Preço fixo e irreajustável, com no máximo 02 (duas) casas decimais. 
 
9.1.6 A licitante deverá indicar marca única do produto ofertado;  

        
9.2 Os preços são fixos e irreajustáveis, incluindo todas as despesas tais como, entre outras, as correspondentes à 
mão-de-obra, aquisição e transportes de materiais, máquinas e equipamentos, tributos (impostos, taxas, contribuições 
fiscais e parafiscais), emolumentos, seguros, inclusive contra acidentes de trabalho, encargos sociais e trabalhistas de 
qualquer natureza. 
 
9.3 Para os elementos do Envelope “A”, fica dispensada a autenticação das fotocópias. 
 
9.4 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 
qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
9.5 A falta de data e/ou rubrica na Proposta de Preços, somente poderá ser suprida pelo representante presente à 
reunião de abertura dos Envelopes “A”. 
 
9.6 A falta de indicação, na Proposta de Preços, dos dados aos quais se referem os subitens 9.1.2 e 9.1.3, implicará na 
aceitação das condições deste Edital. 
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10. ENVELOPE “B” - HABILITAÇÃO 
 

10.1 Os elementos do ENVELOPE “B” serão apresentados, de preferência, encabeçados por índice, relacionando todos 
os documentos e as folhas em que se encontram, de forma a permitir maior rapidez na conferência e exame 
correspondentes, conforme relação a seguir: 

 
10.1.1 Habilitação Jurídica 

 
            a) Cédula de identidade do(s) sócio(s) da empresa; 

 
            b) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício; 
 
d) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com todas as alterações, ou contrato social 
consolidado devidamente registrado no órgão competente. Neste último caso quaisquer alterações após a 
consolidação deverá ser apresentada; 
 
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
país, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 
 
f) Em relação aos supracitados documentos das alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e” no caso de apresentação 
pelas licitantes durante a fase de credenciamento, estarão dispensados de constar tais documentos na 
habilitação jurídica. 

 
10.1.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista 

 
a) Prova de regularidade relativa a Tributos Federais e quanto à Dívida Ativa da União; 
 
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual e Municipal da sede do licitante; 

 
c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); 
 
d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante 
apresentação de Certificado de Regularidade da Situação/CRF. 
 
e) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 
 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de certidão (Lei 12.440/11). 
 
10.1.2.1 A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das 
competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas. 

 
10.1.3 Qualificação Econômico-Financeira 

 
a. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, ou liquidação judicial, ou de execução 

patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro 
do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 90 (noventa) 
dias contados da data da sua apresentação; 

b.. Prova de que possui, até a data da apresentação da proposta deste Edital, Capital Social ou Patrimônio 
Líquido correspondente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou item 
pertinente, comprovado através do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício 
social ou Certidão emitida pela Junta Comercial. 

 
9.1.4 Qualificação Técnica 
 

9.1.4.1 Apresentar comprovação através de atestado(s) de Capacitação Técnica, emitido(s) por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, demonstrando que a Licitante executou de forma satisfatória, serviço 
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compatível com o objeto do Termo de Referência, comprovando o fornecimento e os serviços de 
instalação de sistema de controle de ponto; 
  

 9.1.4.1.1 Não serão aceitos atestados emitidos pelo licitante em seu próprio nome, nem algum outro 
que não tenha originado de contratação. 
 
 9.1.4.1.2 Os atestados de capacidade técnica apresentados pelo licitante devem comprovar aptidão 
para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características, quantitativo e prazos 
com o objeto de que se trata o processo licitatório; 
 
9.1.4.1.3 Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, 
pelo menos, um ano do início de sua execução; 
 
9.1.4.1.4 O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da 
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato 
que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante, telefone e local em que foram 
realizados os fornecimentos dos produtos 
 

9.1.4.2) O(s) Atestado(s) e/ou Certidão(ões) apresentada(s) poderá(ão) ser diligenciado(s) de acordo com o 
parágrafo 3º do art. 43, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.  
 

  9.1.5 Outros Documentos/Informações 
  

9.1.5.1. Alvará de Funcionamento.  
 
9.1.5.2 Na hipótese de existir(em) certidão(ões) vencidas, sua validade poderá ser consultada na internet 
quando da sessão de abertura de envelopes. 
 
9.1.5.3 A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de 
pequeno porte sujeitas ao regime da Lei Complementar nº 123/06 não implica a inabilitação automática 
das mesmas. 
 

11.  ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS DE PREÇO  
 

11.1 Não serão aceitas Propostas de Preços que não estejam de acordo com as condições deste Edital e especificação 
do objeto ou que contenham emendas, rasuras ou entrelinhas. 
 
11.2 Não serão aceitas Propostas de Preços que ofereçam vantagens não previstas neste Edital, nem preço ou 
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes. 
 
11.3 Não serão aceitas Propostas de Preço que apresentarem 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 este Pregão 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. 
 
11.4 O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal desta Secretaria ou, ainda, 
de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para orientar sua decisão. 
 
11.5 Ao Pregoeiro caberá o julgamento da obediência às condições, dúvidas ou omissões deste Edital. 
 

12. PROCEDIMENTO E FORMULAÇÃO DE LANCE 
 
12.1 FASE INICIAL 
 

12.1.1 Iniciada a sessão pública do pregão, o representante do licitante efetuará o seu credenciamento, comprovando 
que possui os necessários poderes para formulação de propostas, lances, negociação e para a prática dos demais atos 
inerentes ao certame.  
 
12.1.2 Uma vez entregue todas as credenciais, que não devem constar dos envelopes A e B, não será permitida a 
participação dos licitantes retardatários, salvo se com isso, os presentes concordarem, expressamente e em 
unanimidade, devendo essa circunstância ficar consignada na Ata da Sessão. 
 
12.1.3 Concluída a fase de credenciamento, o Pregoeiro solicitará o Envelope A - Propostas de Preços e o Envelope B 
– Habilitação, não cabendo após esse momento desistência da proposta. 
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12.1.4 Após essa fase, o pregoeiro e equipe de apoio procederão à abertura dos Envelopes A, conferindo e 
examinando as propostas nele contidas, bem como a sua regularidade. 
 
12.1.5 O pregoeiro, após o exame e conferência das propostas, classificará a de menor preço e aquelas que tenham 
apresentado valores sucessivos em até 10% (dez por cento) superiores ao mesmo. 
 
12.1.6 Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas de preços escritas nas condições definidas no 
item anterior, o pregoeiro classificará as propostas subsequentes de menor preço, até o máximo de 03 (três), para 
que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. 
 
12.1.7 No caso de empate entre duas ou mais propostas, o pregoeiro selecionará todas as propostas em condições de 
igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.  
 

12.1.7.1 Nesse caso, será efetuado sorteio para definir a ordem de classificação das propostas para formulação 
dos lances verbais. 
 
12.1.7.2 Sempre que houver sorteio, este constará da ata de forma circunstanciada. 
 

12.1.8 Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do edital e esteja compatível com o 
valor estimado pelo órgão, esta poderá ser aceita, devendo o pregoeiro negociar, visando obter melhor preço.  
 

 
12.1.9 Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o pregoeiro suspenderá o pregão e estabelecerá 
uma nova data, com prazo de até 08 (oito) dias, para o recebimento de novas propostas.  

 
12.2 ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS 
 

12.2.1 Após a classificação das propostas, será dado início a etapa de apresentação de lances verbais pelos 
proponentes selecionados, que deverão, de forma sucessiva e distinta, apresentar seus lances, a começar com o autor 
da proposta de maior preço e seguido dos demais, em ordem decrescente, até que todos os licitantes declinem da 
formulação de lances. 
 
12.2.2 Os lances formulados deverão indicar preço global. 
 
12.2.3 Somente serão admitidos lances verbais em valores inferiores aos anteriormente propostos e que não poderá 
ser igual a outro lance já ofertado. 
 

12.2.3.1 Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes inferiores à proposta de menor 
preço e o pregoeiro poderá estabelecer uma redução mínima entre os lances no curso do procedimento, após 
cada rodada de lances. 

 
12.2.4 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante 
da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado pelo mesmo, para efeito de ordenação das 
propostas. 
 
12.2.5 Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço escrita e 
o valor estimado pelo setor competente.  
 
12.2.6 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da 
primeira oferta classificada quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 
 
12.2.7 Em caso de empate ficto, será assegurada, nos termos da Lei complementar nº 123/06, a preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido, 
nos termos que se seguem:  

 
12.2.7.1 Entende-se por empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam de até 5% (cinco por cento) superiores à proposta melhor classificada. 
 

12.2.7.2 Nesta hipótese, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar 

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu 

favor o objeto licitado.  
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12.2.7.2.1 O direito a ofertar proposta de preço inferior somente será deferido às microempresas 

e empresas de pequeno porte que estejam presentes na sessão e deverá ocorrer no prazo máximo de 5 

(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 
 
12.2.7.3 No caso em que a “ME” ou “EPP” melhor classificada declinar do direito de manifestar seu lance 
no prazo de 5 (cinco) minutos, o Pregoeiro convocará a(s) remanescente(s) que porventura se 
enquadre(m) no intervalo dos 5% (cinco por cento), por ordem de classificação, para o exercício do 
mesmo direito. 
 
12.2.7.4 Na hipótese da não classificação de “ME” ou “EPP”, voltará à condição de primeira classificada a 
empresa autora da proposta de menor preço originalmente apresentada na disputa de lances. 

 
12.2.8 Sendo aceitável a proposta de menor preço, o pregoeiro dará início à fase de habilitação com a abertura do 
Envelope B, contendo a documentação do proponente da melhor oferta, conferindo as suas condições de habilitação. 
 
12.2.9 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o licitante habilitado será declarado vencedor.  
 
12.2.10 Se a oferta não for aceita ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a 
oferta subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do 
proponente e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda às condições estabelecidas neste 
edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.  
 
 
12.2.11 A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 
porte sujeitas ao regime da Lei Complementar nº 123/06 não implica a inabilitação automática do licitante. 
 

12.2.11.1 Às microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido da 
Lei Complementar nº 123/06, quando do envio dos documentos de habilitação e que possuam 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 licitante for comunicado da irregularidade existente, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. 
 
12.2.11.2 A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 6.148/2002, sendo facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, assegurando-se às microempresas e empresas 
de pequeno porte em situação de empate o exercício do direito de preferência. 

 
12.2.12 Caso não se realizem lances verbais e o licitante que ofertou o menor preço em sua proposta escrita foi 
desclassificado ou posteriormente inabilitado, o pregoeiro deverá restabelecer a etapa competitiva de lances entre os 
licitantes remanescentes, obedecendo aos critérios anteriormente definidos neste Edital. 
 
12.2.13 O pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio, lavrará ata circunstanciada da sessão, na qual serão 
registrados, dentre outros, os seguintes elementos: os licitantes credenciados; as propostas escritas e os lances 
verbais apresentados, na ordem de classificação; a análise da documentação exigida para habilitação; as 
manifestações dos recursos interpostos e demais ocorrências relevantes, devendo ser assinada por todos os 
presentes. 
 
12.2.14 O licitante vencedor obriga-se a fornecer, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da abertura da 
proposta, nova Proposta de Preços com os devidos preços unitários e totais igual ou imediatamente inferior ao lance 
ofertado na sessão, devendo estes guardar compatibilidade e proporcionalidade com a proposta escrita.  
 

13. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 
13.1 O critério de julgamento será o de menor preço global. 
 
13.2 Serão desclassificadas as Propostas de Preços que não atenderem as exigências deste edital e/ou consignarem 
preços inexequíveis ou superfaturados, assim considerados aqueles incoerentes com os praticados pelo mercado, 
para execução do objeto do contrato. 
 
13.3 Na hipótese da constatação de erros de somas e/ou produtos nas planilhas apresentadas, o Pregoeiro procederá 
à correção dos cálculos, adotando os preços unitários do licitante e os quantitativos da planilha da estimada pela 
Administração, passando o resultado a ser o novo preço global da Proposta de Preços. 



                         PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS  
                                           CNPJ Nº 13.654.405/0001-95 

                            

End.: Rua Edigar de Deus Pitta, nº 914, antigo fórum, 1º andar, Aratu, Barreiras- Bahia - Fone: (77) 3614-7114 – CNPJ nº 13.654.405/0001-95 

Página 11 de 43 
 

 
13.4 Na hipótese de divergência entre os quantitativos na planilha da licitante em relação à planilha do setor 
competente, o licitante será desclassificado. 
 
13.5 Havendo discordância entre os valores em algarismos e por extenso e/ou constatação de erros de somas e/ou 
produtos nas planilhas apresentadas, o Pregoeiro deverá considerar os valores por extenso e procederá à correção 
dos cálculos, passando o resultado a ser o novo preço global da Proposta de Preços. 
 
13.6 Poderão ser convocados técnicos da Administração Municipal, para emissão de parecer técnico que versem 
sobre a avaliação de amostras, catálogos, projetos gerais que envolvam critérios para avaliações ponderadas, quando 
o objeto da licitação assim exigir.  
 
13.7 O pregoeiro poderá, a juízo da autoridade competente, desclassificar qualquer licitante, se tiver conhecimento 
de fato anterior, no curso, ou posterior ao julgamento da licitação, que denuncie dolo ou má-fé, ou que comprometa 
a capacidade ou idoneidade administrativa, técnica ou financeira da licitante, garantida a prévia defesa, disso não 
resultando para a mesma, direito a qualquer ressarcimento ou indenização. 
 
13.8 Não será causa de desclassificação a irregularidade formal que não afete o conteúdo das propostas ou não 
impeçam o seu entendimento e que não comprometam os interesses da Administração. 
 
13.9 As normas que disciplinam esse Pregão serão sempre interpretadas em favor da disputa entre os interessados, 
sem comprometimento à segurança do futuro contrato. 
 
13.10 A não cotação de qualquer item pertencente a um lote ensejará a desclassificação do licitante no respectivo 
lote. 
 
13.11 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. 

 
14. RECURSOS  
 

14.1 Ao final da sessão, depois de declarado o(s) vencedor(es), qualquer licitante poderá manifestar motivadamente 
sua intenção de interpor recurso, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das 
razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões, em igual prazo, 
que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
14.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse 
direito. 
 
14.3 As razões do recurso deverão serem protocolizadas na Comissão de Licitação desta Prefeitura, localizado na 
Rua Edigar de Deus Pitta, nº 914, antigo fórum, 1º andar, Aratu, Barreiras- Bahia, no horário de expediente do Setor 
das 08:00 às 12:00 horas. 
 
14.4 Ser apresentado em uma via original, contendo razão social, CNPJ e endereço, rubricado em todas as folhas e 
assinado pelo representante legal ou credenciado do licitante, devidamente comprovado. 
 
14.5 Recebido o recurso dentro do prazo estabelecido, após análise das razões o Pregoeiro poderá reconsiderar sua 
decisão. Contudo, se razões tratarem de matérias técnicas o recurso será encaminhado à autoridade competente 
para manifestação, a fim de subsidiar o Pregoeiro na sua decisão. 
 
14.6 O acolhimento do recurso importará a invalidação apensa dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 
 
 
14.7 Os recursos serão apreciados no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
14.8 A decisão acerca do recurso interposto será comunicada a todos os licitantes por meio de publicação no Diário 
Oficial do Município de Barreiras. 
 
14.9 Não serão apreciados os recursos e as contrarrazões que forem apresentados fora do prazo fixado no subitem 
14.1 deste edital, bem como se forem subscritos por representante que não comprove poder de representação legal. 
 
14.10 O Município não se responsabilizará pelos recursos e contrarrazões que forem apresentados em endereço 
diverso do indicado no subitem 14.3 deste edital, e que por esta razão não foram apresentados dentro do prazo legal. 
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15. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
15.1 Concluído o processo, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor, desde que não tenha havido 
recurso. 
 
15.2 O Pregoeiro apresentará ao Prefeito municipal todo o processo de licitação, contendo parecer conclusivo para 
fins de homologação e quando houver recurso para fins de homologação e adjudicação. 
 

16. CONTRATAÇÃO 
 

16.1 Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária perante a 
Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a Justiça do Trabalho (CNDT) e as 
Fazendas Federal, Estadual e Municipal, estiverem com prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a 
situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os 
documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
 
16.2 Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações a Adjudicatária será notificada para, no 
prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata o subitem 16.1, mediante a 
apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se 
realizar. 

 
17. PRAZOS E CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO 
 
17.1 Indicado no campo VI - Resumo do Edital. 
 

17.2 Os aparelhos de relógio de ponto eletrônico biométrico deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria 
Municipal de Administração, localizado Rua Barão de Cotegipe, nº 273, Centro ou em outro local previamente determinado 
pela mesma, e instalados nos locais descritos no ANEXO I deste termo de referência, conforme a solicitação oficial, em até 
10 (dez) dias corridos após a solicitação oficial, sem nenhum ônus adicional para o contratante; 
 
17.3 As bobinas térmicas deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria de Administração do Município de Barreiras, 
localizado na Rua Barão de Cotegipe, nº 273, Centro, ou em outro local previamente determinado pela mesma, neste 
mesmo Município, mediante a expedição de solicitação de fornecimento pelos Setores Competentes, em até 10 dias 
corridos após a solicitação oficial, sem nenhum ônus adicional para o contratante; 
 
17.4 A instalação, configuração e treinamento do software de gerenciamento dos equipamentos relógios de ponto deverão 
ser executados em até 10 (dez) dias úteis após a solicitação oficial a Empresa licitante vencedora, sendo a licença do 
software válida pelo período mínimo de 12 (doze) meses. 
 
17.5 A contratada obrigar-se-á a substituir, sem ônus para a contratante, o material entregue que estiver impróprio ao uso 
a que se destina;  
 
17.6 Se, após o recebimento provisório, constatar-se que determinado produto foi entregue em desacordo com a proposta, 
com defeito, fora da especificação ou incompleto, a empresa contratada será notificada, não será emitido o Termo de 
Aceitação e o pagamento será suspenso até que a situação seja regularizada; 
 
17.7 Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e 
previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por 
conta exclusiva da contratada;  
 
17.8 Qualquer produto será recusado inteiramente nas seguintes condições:  
 

17.8.1 Caso seja entregue em desconformidade com as especificações técnicas constantes no item 3 do termo de 
referência e da proposta vencedora;  
 
17.8.2 Caso seja detectado que qualquer componente adquirido não seja novo;  
 
17.8.3 Caso apresente defeitos, em qualquer de suas partes ou componentes;  

 
17.9 Nos casos de recusa do produto, a empresa contratada terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para providenciar 

a sua substituição, contados a partir da comunicação oficial feita pelas Secretarias Municipais. 
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18. DA GARANTIA 
 
18.1. Todos os equipamentos deverão ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses contra defeito de fabricação; 
 
18.2 O objeto, ou sua parcela, executado em desacordo com as especificações, contendo vícios, defeitos, incorreções ou 
divergências da proposta deverá ser objeto de revisão em até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da comunicação feita 
pela contratante; 
 
18.3 A garantia deverá ser prestada pela Contratada, que se responsabilizará pela substituição, remoção e devolução dos 
equipamentos, no local indicado pela contratante, inclusive frete, seguro e demais despesas; 
 
18.4 Durante o prazo de garantia, a contratada obriga-se a manter os serviços de assistência técnica, contra qualquer 
defeito que venham a apresentar;  
 
18.5 A substituição do produto defeituoso deverá acontecer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o chamado técnico, 
durante o prazo de garantia dos produtos e serviços sem custos para a Prefeitura. 
 
19. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 
 
19.1 Indicado no campo VII - Dados do Edital. 
 
19.2 O pagamento será creditado em nome da contratada, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada, 
uma vez satisfeitas as condições estabelecidas, em até 30 (trinta) dias, após entrega dos produtos ou a instalação do 
programa e prestação dos serviços, mediante apresentação das notas fiscais, devidamente atestada pelo Setor 
Responsável, sendo que a mesma deverá vir acompanhada das documentações de regularidade fiscal, conforme 
mencionado abaixo: 

 
I – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa 
Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90); 
  
II – Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;  
 
III – Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio de Certidão Conjunto de débitos relativo aos tributos 
federais e a Dívida Ativa da União, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil.  
 
IV – Prova de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa que poderá ser obtida no site www.tst.jus.br/certidão. 

 
20. FONTE DE RECURSO 
 

20.1 Os recursos financeiros correrão sob as rubricas: 
Unidade: 03.06.06 – Sec. Mun. de Administração e Planejamento 

Projeto/Atividade: 2112 – Gestão das Ações da Secretaria de Administração e Planejamento 

Elemento da Despesa: 33.90.30- Material de Consumo 

 33.90.39- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Info. e Comunicação - P. Jurídica 

 44.90.52- Equipamento e Material Permanente 

Fonte de Recurso: 00 – Recursos Ordinários 

 

Unidade: 03.07.07 – Sec. Mun. Da Fazenda 

Projeto/Atividade: 2009 – Gestão das Ações da Secretaria da Fazenda 

Elemento da Despesa: 44.90.52- Equipamento e Material Permanente 

Fonte de Recurso: 00 – Recursos Ordinários 

 

Unidade: 03.08.08 – Sec. Mun. Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

Projeto/Atividade: 2010 – Gestão das Ações da Sec. Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

Elemento da Despesa: 44.90.52- Equipamento e Material Permanente 

Fonte de Recurso: 00 – Recursos Ordinários 

 

Unidade: 03.08.50 – Fundo Municipal de Educação 

http://www.tst.jus.br/certidão
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Projeto/Atividade: 2011 – Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental 

Projeto/Atividade: 2014 –Gestão das Ações do Fundeb 40% 

Projeto/Atividade: 2025 – Desenvolvimento das Ações do Salário Educação -QSE - FNDE 

Projeto/Atividade: 2026 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Educação 

Elemento da Despesa: 44.90.52- Equipamento e Material Permanente 

Fonte de Recurso: 01 – Receita e Transf. De Imposto – Educação 25% 

Fonte de Recurso: 04 – Contrib. Ao  Prog. Ensino Fundamental – Sal. Educação 

Fonte de Recurso: 19 – Transferência FUNDEB(aplic. em outras despesas da Educ. Básica) 

Fonte de Recurso: 95 – Ação Judicial FUNDEF Precatórios 

 

Unidade: 03.09.50 – Fundo Municipal de Saúde de Barreiras - FMSB 

Projeto/Atividade: 1037 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde 

Projeto/Atividade: 1045 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Especializada de Saúde 

Projeto/Atividade: 1048 - Estruturação da Rede de Serviços de Assistência Farmacêutica 

Projeto/Atividade: 1049 - Estruturação da Rede de Serviços de Vigilância Sanitária 

Projeto/Atividade: 1052 - Estruturação da Rede de Serviços de Vigilância em Saúde 

Projeto/Atividade: 2037 - Manter as Ações e Serviços da Secretaria Municipal de Saúde 

Elemento da Despesa: 33.90.30- Material de Consumo 

          44.90.52- Equipamento e Material Permanente 

Fonte de Recurso: 6102 – Rec. de Impostos e Transf. de Impostos Saúde 15% 

 

Unidade: 03.10.10 – Secretaria Municipal de Agricultura, Tecnologia, Ind. e Com. 

Projeto/Atividade: 2073 – Gestão das Ações da Sec. Agric. Tec. Ind. e Com. 

Elemento da Despesa: 44.90.52- Equipamento e Material Permanente 

Fonte de Recurso: 00 – Recursos Ordinários 

 

Unidade: 03.11.11 – Sec. Mun. de Infraest, Obras, Serv Púb. Transporte 

Projeto/Atividade: 2031 – Manutenção da Sec de Infraestrutura, Obras, Serv.Púb e Transportes 

Elemento da Despesa: 44.90.52- Equipamento e Material Permanente 

Fonte de Recurso: 00 – Recursos Ordinários 

 

Unidade: 03.12.12 – Sec. Mun. de Segurança Cidadã e Trânsito 

Projeto/Atividade: 2107 – Manutenção da Sec. de Segurança Cidadã e Trânsito 

Elemento da Despesa: 44.90.52- Equipamento e Material Permanente 

Fonte de Recurso: 00 – Recursos Ordinários 

 

Unidade: 03.12.50 – Secretaria Mun. de Assistência Social e Trabalho 

Projeto/Atividade: 2003 – Manutenção da Sec. Municipal de Assistência Social e Trabalho 

Elemento da Despesa: 44.90.52- Equipamento e Material Permanente 

Fonte de Recurso: 00 – Recursos Ordinários 

 

Unidade: 03.12.51 – Fundo Municipal de Assistência Social 

Projeto/Atividade : 2117 – Gerenciamento do Fundo Mun.de assist. Social –FMAS 

Elemento da Despesa: 44.90.52- Equipamento e Material Permanente 

Fonte de Recurso: 00 – Recursos Ordinários 

 

Unidade: 03.14.14 – Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo 

Projeto/Atividade: 2052 – Manutenção das Ações da Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo 

Elemento da Despesa: 44.90.52- Equipamento e Material Permanente 

Fonte de Recurso: 00 – Recursos Ordinários 

 

21. DO REAJUSTAMENTO 
 

21.1 Será reajustado o contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data da 
proposta, adotando-se o Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) da Fundação Getúlio Vargas ou outro índice que 
venha a substituí-lo. 
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22. SANÇÕES  

 
22.1 Ficará impedido de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas no Termo e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei n 8.666/93, no que couber garantido o direito 
prévio da ampla defesa, a licitante que:  

a) Deixar de entregar a documentação exigida no Edital;  

b) No prazo determinado, não retirar a Nota Fiscal.  

c) Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;  

d) Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Termo de Referência;  

e) Não mantiver a proposta, injustificadamente;  

f) Falhar ou fraudar na execução do contrato;  

g) Comportar-se de modo inidôneo;  

h) Cometer fraude fiscal.  
 

22.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto do Termo, a Administração da Prefeitura Municipal de Barreiras, poderá 
garantida a defesa prévia, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: 
 

a) Advertência;  

b) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por base 
o valor global;  

c) Multa de 2% (dois por cento) a partir do 16º (decimo sexto) dia, até o 30º dia de atraso; 

d) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global.  

e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período 
não superior a dois (2) anos;  

f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública;  
 

22.3. O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão do 
contrato;  
 
22.4. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo de até 
15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida, serão cobradas judicialmente; 
 
22.5. Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das penalidades previstas nos 22.1 e 22.2, alíneas “b”, “c”, “d”, “e” e “f;  
 
22.6. Da aplicação das penalidades previstas nos itens 22.1 e 22.2 caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual poderá 
reconsiderar a sua decisão, ou, faze-lo subir devidamente informado; 
 
22.7. As sanções previstas no item 22.2, alíneas “b”, “c” e “d”, poderão ser aplicadas conjuntamente com as demais 
penalidades previstas no termo de referência. 
 
 23. ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

 
23.1 Esta licitação poderá ser revogada por interesse da Administração decorrente de fato superveniente, 
devidamente comprovado, ou anulada por vício ou ilegalidade, sem que as licitantes tenham direito a qualquer 
indenização, à exceção do disposto no art. 59 da Lei 8.666/93, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
 

24. INFORMAÇÃO E ESCLARECIMENTO ADICIONAIS 
 

24.1 As propostas de preços readequadas e qualquer correspondência referente a este Pregão deverão ser 
encaminhados à Comissão Permanente de Licitação, na Rua Edigar de Deus Pitta, nº 914, antigo fórum, 1º andar, 
Aratu, Barreiras- Bahia. 

 
25. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

25.1 Na hipótese de impossibilidade superveniente para a realização desta licitação na data prevista, e não havendo 
retificação de convocação, a mesma será realizada no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário, 
mantidas as demais condições deste Edital. 
 
25.2 É facultado à Comissão, adiar a data da abertura dos envelopes desta licitação, dando conhecimento aos 
licitantes, através de fax ou e-mail, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data inicialmente 
marcada. 
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25.3 A apresentação dos envelopes a esta licitação implica na aceitação integral e irretratável das condições deste 
Edital. 
 
25.4 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão que deverá valer-se das disposições legais em 
vigor, aplicáveis ao assunto. Ao Município de Barreiras reservam-se prerrogativas de reexame da matéria, a seu 
critério, desde que tal se justifique ou recomende. 
 
25.5 O licitante vencedor obriga-se a prestar os serviços estritamente de acordo com as especificações descritas neste 
Edital, sendo de sua inteira responsabilidade a reposição do serviço que venha a ser constatado não estar em 
conformidade com as referidas especificações nos termos do art. 69 da Lei 8.666/93. 
 
25.6 Fica estabelecido que a CONTRATADA não transferirá ou subcontratará, no todo ou em parte sem previa e 
expressa anuência da CONTRATANTE. 
 
25.7 Em casos de equívocos de digitação no texto do presente edital ou em seus anexos, será publicado um adendo 
retificador e/ou esclarecedor, contendo as devidas correções para melhor compreensão dos licitantes, evitando 
possíveis desentendimentos. 

 
26. FORO 
 

26.1 Fica designado o foro da Comarca de Barreiras, Estado da Bahia - Brasil, para julgamento de quaisquer questões 
judiciais resultantes deste edital 

 
27. ANEXOS DO EDITAL 
 

27.1 Indicados no campo XI – Dados do Edital. 
 

 
André Avelino de Oliveira Neto 

PREGOEIRO 
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. INTRODUÇÃO  

 
A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, buscando a otimização do processo e melhoria contínua das 

condições de gestão de pessoas no âmbito da Prefeitura do Município de Barreiras/BA, pretende implementar solução 
tecnológica integrada para o controle de frequência de servidores por autenticação biométrica de presença, de forma 
aderente às leis municipais correlatas. A solução destina-se à atividade de Gestão de Pessoas no âmbito da Administração 
Pública, tendo como principal propósito oferecer condições seguras de gerenciamento da frequência dos servidores, de 
forma automática.  

A solução esperada deverá ser capaz de promover a centralização dos dados de frequência dos profissionais que 
atuam nas diversas unidades e subunidades da Prefeitura Municipal de Barreiras, contemplando todas as modalidades de 
regime de trabalho, visando o controle da frequência dos servidores, por meio de autenticação biométrica de presença, 
compreendendo: aquisição de equipamentos específicos para autenticação biométrica; cadastramento de dados 
biométricos dos funcionários; captura autenticada da presença do funcionário com identificação de local, data e horário; 
geração de base de dados centralizada; disponibilização de informações para apontamento de justificativas, aprovações, 
processamento da folha de pagamento e registros históricos de controle de frequência. 

2. DO OBJETO 

 O presente termo tem por objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição de RELÓGIOS DE PONTO 
ELETRÔNICOS BIOMÉTRICOS, englobando instalações, ativações em diversas localidades do Município, treinamento de 
servidores quanto a sua operacionalidade, assistência técnica, licença de uso do software e aquisição de bobinas térmicas 
de papel, para atender as demandas das Secretarias da Prefeitura Municipal de Barreiras – BA. 

3. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO    
3.1.  Especificação geral para todas as Secretarias: 

Item  Discriminação Unid. Quant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 

 
Relógio de ponto eletrônico biométrico, incluso instalação: 
 
- Capacidade de gerenciamento de no mínimo 500 servidores e cadastro de no mínimo 2 
(duas) digitais para uma única matricula; 
- Com armazenamento das digitais, portas USB`s: porta fiscal (MTE) para coleta do 
arquivo AFD e porta para recolhimento dos registros de pontos; 
- Sistema de captura automática da digital, no qual a pessoa unicamente posiciona o 
dedo no sensor biométrico para executar a leitura, sem a necessidade de digitar a 
matrícula; 
- Conectividade: Ethernet, Wi-Fi, 3G (dados móveis), sistema de importação e exportação 
via pendrive; 
- Impressora térmica, guilhotina e impressão com velocidade de menos de dois 
segundos; 
- Memória flash para armazenamento de dados com equipamento desligado; 
- Memória MRP, pictograma orientativo para indicação de marcação do ponto; 
- Calendário perpétuo e opção de ajuste de data e hora; 
- Comunicação serial TCP-IP; 
- Bateria interna que garante funcionamento do equipamento em falta de energia 
elétrica; 
- Sensor de pouco papel, que indica quantos tickets faltam para serem impressos antes 
de acabar a bobina; 
- Sistema de detecção que bloqueia o funcionamento do equipamento em caso de 
tentativa de violação; 
- Armazenamento dos registros permanentemente na memória do relógio que permite 
recuperação, em caso de perda de dados no software; 
- Permissão para cadastro das informações do empregado e empregador e emissão 
instantânea das marcações do ponto efetuadas nas últimas 24 horas, garantia e 
assistência técnica de no mínimo 01 (um) ano; 
- Compatível com bobina térmica de no mínimo 300 metros; 
- Alimentação – 220V ou Bivolt: (110 e 220V); 
- Deve atender as exigências da Portaria 1.510/2009 do Ministério do Trabalho e 
Emprego – MTE e aos requisitos das Portarias regulamentadas pelo INMETRO; 
- Instalação dos equipamentos relógio de ponto nos locais descritos no ITEM 22, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

159 
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atendendo todos os requisitos da Portaria n° 1.510/2009 - MTE. 
 

 
 

02 

Bobinas Térmicas: 
 
- Aplicação: Ponto Eletrônico; 
- Largura: 57mm; 
- Comprimento: 300 metros; 
- Com durabilidade da impressão de no mínimo cinco anos. 
 

 
 
Unid. 

 
 
1.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
03 

 
 

Especificação do SOFTWARE (requisitos):  
 
-  Idioma: Português; 
- Licença para cadastro de no mínimo 6.000 (seis mil) usuários (servidores públicos 
ativos), mantendo também os registros dos demitidos e em afastamento; 
- Deve ser compatível com os equipamentos - Relógio de Ponto Eletrônico Biométrico, 
que serão adquiridos conforme especificação no item 01 desta tabela; 
- Os registros de frequência deverão ser realizados através de coletores biométricos; 
- O SISTEMA DEVERÁ DISPONIBILIZAR A SAÍDA DE DADOS NO FORMATO TXT PARA 
INTEGRAÇÃO COM SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS; 
Utilização de banco de dados: Access, SQL Server, PostGreSQL, MySql ou Firebird e 
permite a centralização de todos os registros dos relógios de ponto eletrônico de todas 
as Secretarias em um banco de dados centralizado na Secretaria de Administração e 
Planejamento/Departamento de Gestão de Pessoas, no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Barreiras, através de internet. 
- Capacidade de integrar as suas informações automaticamente com outras bases de 
dados, como Access, SQL Server, PostGreSQL, MySql ou Firebird; 
- Sistema para WEB e compatível com sistema operacional Windows 7 ou superior; 
- Possibilidade de gerenciar e configurar remotamente os relógios de pontos através do 
software e através do link de dados (internet); 
- A Licença de Uso permite o uso do software sem restrição ao número de estações de 
trabalho; 
- Cadastro de jornadas de trabalho diferenciadas para cada servidor, lotação ou função; 
- O Software permite o registro do ponto em faixas horárias pré-definidas pelas escalas 
de trabalho estipuladas pelo Departamento de Recursos Humanos, permite o Bloqueio 
do registro do ponto fora das faixas horárias específicas, e os registros do ponto podem 
ser disponibilizados diretamente no banco de dados sem intervenção do usuário; 
- Permite o tratamento de escalas cíclicas ou mensais, troca de escalas, troca de horários 
e restringe o registro do ponto de acordo com estas trocas; 
- O software armazena histórico de escalas mensais; 
- Permite o tratamento de escalas variadas de horários, tais como: 12x36 (trabalha 12 
horas e folga 36), 24x72 (trabalha 24 horas e folga 72) 6x2, 6x1, escalas administrativas e 
escalas de vigias; 
- Permite o tratamento de até 4 horários flexíveis por Colaborador (sem restrição do 
registro do ponto), horários do tipo rígido (com restrição do registro do ponto dentro de 
tolerâncias especificadas no horário) e horários do tipo móvel ou refeições flexibilizadas 
(sem restrição do registro do ponto); 
- Permite o tratamento de regras específicas para classes diferenciadas de 
Colaboradores, Terceiros ou Prestadores de Serviço; 
- Permite configuração de tolerância para os horários de ingresso, almoço ou saída; 
- Possibilidade de validação ou abono dos atrasos ou faltas; 
- Não será possível a alteração do ponto registrado, apenas a justificativa, quando for o 
caso; 
- Controle do banco de horas e compensações; 
- Possibilidade dos servidores e chefias administrarem os saldos de banco de horas e 
minutos; 
- Possibilidade de prévio cadastramento de licenças, feriados e recessos; 
- Definição de horário flexível de refeição (almoço poderá ser cumprido dentro de uma 
faixa de horário pré-definida); 
- Relatório que contenha os minutos não produtivos por servidor e os abonos efetuados 
quando for o caso; 
- Relatório de faltas no período, que relacione os servidores, em ordem decrescente, com 
o total de faltas ocorridas no período; 
- Relatório de saldo de minutos, que relate a posição de débitos, créditos e saldo das 
horas de cada servidor, para acompanhamento do banco de horas; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 
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- Relatório de frequência com todos os registros efetuados em determinado período; 
- Relatório de atrasos, que relacione os servidores, em ordem decrescente, com total de 
atrasos ocorridos no período; 
- Relatório de horas abonadas, que relacione os servidores, em ordem decrescente, por 
total de minutos abonados em determinado período; 
- Relatório de faltas e presenças no dia, que relacione os servidores ausentes e os 
presentes no dia em curso; 
- Todos os relatórios do sistema deverão possuir totalização por unidade organizacional 
(Secretarias, Departamentos etc), que poderão ser emitidos em tempo real; 
- Possibilidade dos servidores consultarem via web as informações relativa aos seus 
registros; 
- Deverá ser multiusuário e controle de usuários com padrões diferenciados de acesso e 
alterações; 
- Instalação completa do sistema, configuração e treinamento para uso do software de 
gerenciamento, para as equipes de RH (Recursos Humanos) da Secretaria de 
Administração e Planejamento, Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação, da 
Prefeitura Municipal de Barreiras, atendendo todos os requisitos da Portaria nº 
1.510/2009 – MTE. 
- Licença de uso para no mínimo 5 (cinco) computadores; 
- Licença do software válida no mínimo para 12 meses. 
 

 
4. DAS QUANTIDADES DE RELÓGIOS DE PONTO E LOCALIDADES A SEREM INSTALADOS 

4.1. As quantidades de Relógios Eletrônicos de Ponto que se pretende adquirir e instalar estão descritas no 
Quadro Demonstrativo abaixo, sendo que as localidades estão relacionadas nas tabelas do ITEM 22 desse termo de 
referência. 

4.2. A licença de uso do software de gerenciamento será instalada no Departamento de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, no prédio sede da Prefeitura Municipal de Barreiras. 

4.3. Este Órgão contratante se incumbirá de providenciar e estabelecer em cada imóvel, o exato local de 
instalação do relógio, em que os mesmos já terão as instalações elétricas e de rede prontos para a execução. 

Quadro Demonstrativo 

Secretaria/Setor Discriminação do item Quantidade 

Secretaria Mun. de Administração e 
Planejamento; Secretaria da Fazenda; 
Procuradoria; Gabinete do Prefeito e 
Controladoria. 

Relógio de ponto eletrônico biométrico, incluso 
instalação, conforme especificação do item 3.1. 

02 
Unidades 

Setor de Patrimônio/Almoxarifado vinculado 
a Secretaria Municipal de Administração. 

Relógio de ponto eletrônico biométrico, incluso 
instalação, conforme especificação do item 3.1. 

01 
Unidade 

Secretaria Municipal de Agricultura e 
Tecnologia e CAB I – Centro de 
Abastecimento de Barreiras. 

Relógio de ponto eletrônico biométrico, incluso 
instalação, conforme especificação do item 3.1. 

02 
Unidades 

Secretaria Mun. de Meio Ambiente e 
Turismo e Departº de Turismo. 

Relógio de ponto eletrônico biométrico, incluso 
instalação, conforme especificação do item 3.1. 

02 
Unidades 

Secretaria Mun. de Indústria, Comércio e 
serviços. 

Relógio de ponto eletrônico biométrico, incluso 
instalação, conforme especificação do item 3.1. 

01  
Unidade 

Secretaria Mun. de Infraestrutura; Secretaria 
de Segurança Cidadã e Trânsito; Departº de 
Tributos. 

Relógio de ponto eletrônico biométrico, incluso 
instalação, conforme especificação do item 3.1. 

01 
Unidade  

Garagem Municipal vinculada a Secretaria 
Mun. de Infraestrutura.  

Relógio de ponto eletrônico biométrico, incluso 
instalação, conforme especificação do item 3.1. 

01 
Unidade 

Guarda Civil Municipal vinculada a Secretaria 
de Segurança Cidadã e Trânsito. 

Relógio de ponto eletrônico biométrico, incluso 
instalação, conforme especificação do item 3.1. 

01 
Unidade 

PROCON – vinculado ao Gabinete do 
Prefeito 

Relógio de ponto eletrônico biométrico, incluso 
instalação, conforme especificação do item 3.1. 

01 
Unidade 

Secretaria Municipal de Saúde e suas 
Unidades de Saúde. 

Relógio de ponto eletrônico biométrico, incluso 
instalação, conforme especificação do item 3.1. 

57 
Unidades 

Secretaria Mun. de Educação Cultura, 
Esporte e Lazer e Unidades vinculadas a 
SMECEL. 

Relógio de ponto eletrônico biométrico, incluso 
instalação, conforme especificação do item 3.1. 

81 
Unidades 

 

Secretaria Municipal de Assistência Social e 
suas Unidades. 

Relógio de ponto eletrônico biométrico, incluso 
instalação, conforme especificação do item 3.1. 

09 
Unidades 

Secretarias e Unidades da Prefeitura 
Municipal de Barreiras. 

Modelo: Bobina Térmica 
Aplicação: Ponto Eletrônico 

 
1.000 
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Largura: 57mm; 
Comprimento: 300 metros 
Com durabilidade da impressão de no mínimo cinco 
anos. 

Unidades 

Secretaria Mun. de Administração e 
Planejamento. 

Software de gerenciamento dos equipamentos 
relógios de ponto eletrônico biométrico que serão 
adquiridos, conforme especificações do item 3.1. 

01 
LICENÇA MÍNIMO 

12 MESES. 

  
5. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO  

5.1. A aquisição dos equipamentos de relógio de ponto eletrônico deve-se à necessidade de controle de 
assiduidade e pontualidade dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Barreiras, pois uma das grandes dificuldades 
apresentadas pela administração, em virtude do grande fluxo de trabalho tem sido a emissão e o controle mensal da 
frequência dos servidores. Desta forma, conclui-se que, com o objetivo de oferecer maior transparência à gestão de 
pessoas no âmbito desta Prefeitura, monitorando o fiel cumprimento da jornada de trabalho a que estão submetidos os 
servidores de acordo com Portaria 1.510/09 Ministério do Trabalho e Emprego. 

5.2. Justifica-se a necessidade de um software de gerenciamento para o real funcionamento dos aparelhos de 
relógio de ponto eletrônico para emissão dos relatórios mensais, das entradas e saídas de todos os servidores públicos. 
Evidentemente, a ausência de controle e gerenciamento de frequência, pode trazer prejuízos ao bom andamento e à 
regularidade das atividades. O sistema de controle eletrônico de ponto automatizará o controle de frequência dos 
servidores, permitindo uma melhor administração e acompanhamento das apurações da frequência, auxiliando no 
gerenciamento dos recursos humanos, na redução de custos, na segurança e na democratização das informações para 
todos os níveis da hierarquia administrativa. Portanto, no intuito de conferir maior transparência é necessário implementar 
o sistema de controle de ponto informatizado e para isso é necessário a Licença de uso de software de gerenciamento dos 
relógios de ponto eletrônico, optando pelo tempo mínimo de 12 meses de licença. 

 
         5.3. Justifica, também, a aquisição de bobinas para serem utilizadas nos aparelhos de relógio de ponto eletrônico que 
serão adquiridos, estimando um gasto médio, aproximado, de 1.000 unidades, de 300 metros, para o período de 1 (um) 
ano. 

 
6. CLASSIFICAÇÃO DA AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO 

 
        6.1. A modalidade da licitação será PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO, em 
conformidade com a Lei nº 10.520/2002 e nos termos do artigo 15, inciso II, da Lei 8.666/93 e alterações, regulamentado 
pelo Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto Municipal nº 38, de 20 de Março de 2017 que regulamenta o 
Sistema de Registro de preços. 

 
7. CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELO USO DO SOFTWARE  

 
7.1. A empresa contratada deverá disponibilizar Treinamento na operação dos equipamentos e do software para os 

servidores designados por este Órgão contratante; 
7.2. O treinamento tem por objetivo demonstrar as funcionalidades do software envolvidos na solução; 
7.3. O treinamento deverá ser ministrado na Sede deste Município, podendo ser utilizadas as dependências da 

Prefeitura Municipal; 
7.4. O treinamento operacional deverá ter duração diária máxima de 04 (quatro) horas, ou conforme combinado com 

a Secretária Municipal de Administração e Planejamento, em dias úteis e consecutivos, no período matutino ou vespertino, 
conforme as necessidades da CONTRATANTE, abrangendo todos os componentes a serem fornecidos; 

7.5. O treinamento contemplará o fornecimento de prospectos de orientação, cartazes e cartões de referência para 
utilização dos equipamentos e suas funcionalidades; 

7.6. A CONTRATADA deverá providenciar as configurações necessárias para o treinamento dos servidores que 
gerenciam o sistema de ponto eletrônico; 

7.7. Todo o material didático e demais equipamentos necessários ao treinamento deverão ser fornecidos pela 
CONTRATADA; 

7.8. A CONTRATADA apresentará, no ato de formalização do contrato, currículo do instrutor responsável pela 
capacitação operacional; 

7.9. A CONTRATANTE fica responsável por indicar até 20 (vinte) servidores para compor a turma a ser treinada pela 
CONTRATADA. 

8. DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS RELÓGIOS DE PONTO ELETRÔNICO 
 
8.1. Os equipamentos de registro eletrônico de ponto deverão ser devidamente instalados, pela CONTRATADA, de 

acordo com as orientações do fabricante, nos locais indicado pelo CONTRATANTE, conforme ITEM 22, desse termo de 
referência, responsabilizando pela integridade e perfeito funcionamento dos equipamentos; 

7.2. Durante a garantia dos equipamentos de relógio de ponto eletrônico adquiridos neste certame, a CONTRATADA 
deverá prestar assistência necessária em caso de quebra e substituição de peças. 



                         PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS  
                                           CNPJ Nº 13.654.405/0001-95 

                            

End.: Rua Edigar de Deus Pitta, nº 914, antigo fórum, 1º andar, Aratu, Barreiras- Bahia - Fone: (77) 3614-7114 – CNPJ nº 13.654.405/0001-95 

Página 21 de 43 
 

 
9. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
9.1. Acompanhar a entrega e instalação dos aparelhos de relógio de ponto; 
9.2. Acompanhar a entrega das bobinas de papel; 
9.3. Acompanhar todo o processo de instalação, configuração e treinamento do software de gerenciamento do ponto 

eletrônico; 
9.4. Exigir o fiel cumprimento das obrigações da CONTRATADA; 
9.5. Indicar os servidores da Administração que atuarão como gestores do sistema de controle eletrônico de ponto; 
9.6. Indicar os servidores da Administração que irão acompanhar as empresas interessadas, aos locais onde serão 

instalados os equipamentos, para realização de vistoria técnica e colher informações que considerarem pertinentes para 
formulação de suas propostas; 

9.7. Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições estabelecidas em contrato.  
 
10. DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA 
 
10.1. Entregar os produtos e serviços e fazer as devidas instalações dentro do prazo e de acordo com as especificações 

deste Termo de Referência;  
 10.2. Entregar o manual e demais acessórios essenciais para o correto funcionamento dos aparelhos de relógio de 

ponto; 
10.3. Garantir a qualidade dos produtos contratados;  
10.4. Substituir, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, os equipamentos que não estiverem plenamente disponíveis 

e em condições de uso normal;  
10.5. A manutenção em software e equipamentos ficará a cargo da CONTRATADA, cabendo-lhe efetuar os ajustes 

necessários no sistema;  
10.6. Customizar ou personalizar a solução de gestão de frequência, de forma a aderir aos processos administrativos, 

operacionais e gerenciais da administração; 
10.7. Indicar o responsável pela realização do treinamento, certificando-se quanto à capacidade pedagógica e técnica; 
10.8. Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os 

esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 
10.9. Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, 

independentemente de solicitação; 
10.10. Tratar com sigilo e confidencialidade e não fazer uso comercial de quaisquer informações, dados, processos, 

fórmulas, códigos, modelos, diagramas e dispositivos relativos aos serviços contratados, utilizando-os exclusivamente para 
as finalidades previstas neste Termo de Referência, não podendo revelá-los ou facilitar sua revelação a terceiros; 

10.11. Responsabilizar-se pela divulgação não expressamente autorizada pelo Município de Barreiras/BA ou pelo uso 
indevido de qualquer informação relativa ao objeto contratado; 

10.12. Entregar e instalar as soluções apontadas, em dia de expediente normal da Prefeitura Municipal, no horário das 
8h às 12h e das 14 às 18h, ou conforme indicado pela contratante; 

10.13. A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade por danos ou desvios eventualmente causados ao patrimônio 
Municipal ou de terceiros por ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, na área de prestação dos serviços, 
mesmo que fora do exercício das atribuições previstas no contrato; 

10.14. A CONTRATADA ficará obrigada a reparar, corrigir, refazer ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 
o objeto do contrato em que se verificarem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos 
serviços ou de materiais empregados, por exigência do órgão fiscalizador, que lhe assinará prazo compatível com as 
providências ou reparos a realizar; 

10.15. Será facultado às empresas interessadas, para perfeito conhecimento do objeto licitado, realização de vistoria 
técnica para colher informações que considerarem pertinentes para a formulação de suas propostas, especialmente as 
características das instalações físicas, do ambiente de operacionalização e das máquinas onde os produtos serão instalados; 

10.16. As vistorias técnicas serão previamente agendadas pelas Empresas licitantes interessadas antes da licitação; 
10.17. Não serão aceitas alegações posteriores advindas de desconhecimento das condições prediais, das 

características do ambiente de operacionalização, das máquinas nas quais os produtos serão instalados ou de processos 
que as ferramentas irão suportar, não detectados quando da vistoria ou por falta de realização de vistoria, por parte da 
CONTRATADA; 

10.18. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, compreendidas todas as 
despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, 
custos de deslocamento necessários ao fornecimento dos materiais e execução dos serviços; 

10.19. A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto a ser contratado. 
 
11. DOS PRAZOS DE LICENÇA DE USO DO SOFWTARE DE GERENCIAMENTO DOS EQUIPAMENTOS RELÓGIO DE 

PONTO 

11.1. O prazo para a prestação e manutenção dos serviços será no mínimo 12 (doze) meses, conforme legislação 
vigente com instrumento contratual prorrogável, respeitados os dispositivos do art. 57 da Lei Federal 8.666/93. 
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12. VALORES ESTIMADOS PARA A CONTRATAÇÃO 

 
12.1. O valor estimado da presente contratação será definido pela Secretaria Municipal de Administração e 

Planejamento da Prefeitura Municipal de Barreiras através de pesquisa mercadológica de preço. 
 
13. DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL E PAGAMENTO 

     13.1. O pagamento será creditado em nome da contratada, mediante ordem bancária em conta corrente por ela 
indicada, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas, em até 30 (trinta) dias, após entrega dos produtos ou a instalação 
do programa e prestação dos serviços, mediante apresentação das notas fiscais, devidamente atestada pelo Setor 
Responsável, sendo que a mesma deverá vir acompanhada das documentações de regularidade fiscal, conforme 
mencionado abaixo: 

 
I – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica 
Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90); 
  
II – Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;  
 
III – Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio de Certidão Conjunto de débitos relativo aos tributos federais e 
a Dívida Ativa da União, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil.  
 
IV – Prova de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa que poderá ser obtida no site www.tst.jus.br/certidão.    
 

14. FORMA E PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E ENTREGA DOS PRODUTOS 
 

 14.1. Os aparelhos de relógio de ponto eletrônico biométrico deverão ser entregues no Almoxarifado da 
Secretaria Municipal de Administração, localizado Rua Barão de Cotegipe, nº 273, Centro ou em outro local previamente 
determinado pela mesma, e instalados nos locais descritos no ITEM 22 deste termo de referência, conforme a solicitação 
oficial, em até 10 (dez) dias corridos após a solicitação oficial, sem nenhum ônus adicional para o contratante; 

14.2. As bobinas térmicas deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria de Administração do Município de 
Barreiras, localizado na Rua Barão de Cotegipe, nº 273, Centro, ou em outro local previamente determinado pela mesma, 
neste mesmo Município, mediante a expedição de solicitação de fornecimento pelos Setores Competentes, em até 10 dias 
corridos após a solicitação oficial, sem nenhum ônus adicional para o contratante; 
             14.3. A instalação, configuração e treinamento do software de gerenciamento dos equipamentos relógios de ponto 
deverão ser executados em até 10 (dez) dias úteis após a solicitação oficial a Empresa licitante vencedora, sendo a licença 
do software válida pelo período mínimo de 12 (doze) meses. 

14.4. A contratada obrigar-se-á a substituir, sem ônus para a contratante, o material entregue que estiver 
impróprio ao uso a que se destina;  

14.5. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que determinado produto foi entregue em desacordo com a 
proposta, com defeito, fora da especificação ou incompleto, a empresa contratada será notificada, não será emitido o 
Termo de Aceitação e o pagamento será suspenso até que a situação seja regularizada; 

14.6. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e 
previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por 
conta exclusiva da contratada;  

14.7. Qualquer produto será recusado inteiramente nas seguintes condições:  
14.7.1. Caso seja entregue em desconformidade com as especificações técnicas constantes no item 3 deste termo 
de referência e da proposta vencedora;  
14.7.2. Caso seja detectado que qualquer componente adquirido não seja novo;  
14.7.3. Caso apresente defeitos, em qualquer de suas partes ou componentes;  

14.8. Nos casos de recusa do produto, a empresa contratada terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para providenciar a 
sua substituição, contados a partir da comunicação oficial feita pelas Secretarias Municipais.  
 

15. DA GARANTIA 
 

15.1. Todos os equipamentos deverão ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses contra defeito de fabricação; 
15.2. O objeto, ou sua parcela, executado em desacordo com as especificações, contendo vícios, defeitos, incorreções 

ou divergências da proposta deverá ser objeto de revisão em até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da comunicação feita 
pela contratante; 

15.3. A garantia deverá ser prestada pela Contratada, que se responsabilizará pela substituição, remoção e devolução 
dos equipamentos, no local indicado pela contratante, inclusive frete, seguro e demais despesas; 

15.4. Durante o prazo de garantia, a contratada obriga-se a manter os serviços de assistência técnica, contra qualquer 
defeito que venham a apresentar;  
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15.5. A substituição do produto defeituoso deverá acontecer no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o chamado 

técnico, durante o prazo de garantia dos produtos e serviços sem custos para a Prefeitura.  
 

16. DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 

16.1. O serviço de Assistência Técnica compreende a manutenção corretiva, a fim de manter os equipamentos em 
perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus adicional para este Órgão contratante pelo período de garantia que é de 12 
(doze) meses; 

16.2. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a solucionar os defeitos apresentados nos equipamentos 
decorrente de má instalação, defeitos de fabricação e demais imperfeições na funcionalidade, onde compreende a 
substituição de peças e afins de qualquer valor, ajustes e outras correções que forem necessárias; 

16.2.1. O mal e indevido uso do equipamento por parte dos servidores deste Órgão contratante ou outra situação que 
fique demonstrada inequivocamente a culpa deste último, afasta a responsabilidade da empresa contratada, cabendo 
neste caso ser comprovado a ocorrência por laudo técnico, detalhando os motivos, bem como o valor do conserto, devendo 
neste caso ser apresentado um orçamento detalhado; 

16.3. A Assistência Técnica utilizará apenas peças e componentes originais sem limites de valor quando se tratar de 
culpa exclusiva da empresa contratada; 

16.4. O atendimento e solução de problema de pequeno porte se dará em até 24 horas depois de notificada 
oficialmente, e em até 48 horas para solucionar o mesmo, caso haja problema de substituição de peças, com mais 24 horas 
de tempo extra para eventual contratempo, totalizando assim até 72 horas para solucionar totalmente o problema, após a 
notificação para a manutenção; 

16.5. A Assistência Técnica será prestada no local onde se encontre o equipamento e deverá ser apresentado um laudo 
técnico da ocorrência; 

16.6. Caso seja necessário retirar e enviar o equipamento para um centro de assistência técnica, em outra cidade, a 
empresa contratada, através de sua Assistência Técnica arcará com os custos e seguro de transporte, além daqueles 
relacionados com a manutenção do equipamento; 

16.6.1. Se o prazo para solução for superior a 05 (cinco) dias úteis, deverá ser instalado um Relógio Eletrônico de Ponto 
substituto nas mesmas características técnicas, até que seja concluída a manutenção e a devida reinstalação daquele que 
foi retirado; 

16.7. Para a retirada de equipamento de qualquer dependência desta Prefeitura, deverá a empresa contratada 
solicitar autorização formal, sob pena de ser responsabilizada nos termos da Lei, pelo destino do equipamento, cujo ônus 
será de sua responsabilidade; 

16.8. O serviço de Assistência Técnica será prestado em dias úteis e no horário de expediente.  
16.9. A empresa contratada deverá substituir qualquer equipamento que esteja apresentando defeitos continuados , 

inclusive defeitos provenientes de erro de projeto; 
16.10. Serão considerados defeitos continuados a ocorrência ou a paralisação de equipamentos pelo mesmo defeito 

por mais de uma vez. 
  
17. DO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO  

 
      17.1. Os serviços e produtos serão recebidos pelos Servidores devidamente designados pela Secretaria Municipal de 
Administração e Planejamento. 
 

18. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 
 
18.1. A fiscalização do objeto será exercida pela CONTRATANTE, por meio das Secretarias do Município de Barreiras, 

na forma que lhe convier; 
18.2. A fiscalização, exercida no interesse exclusivo das Secretarias Municipais, não exclui e nem reduz a 

responsabilidade da empresa contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não 
implica em corresponsabilidade do poder público ou de seus agentes e prepostos, salvo quanto a estes, se decorrente de 
ação ou omissão funcional, apurada na forma da legislação vigente; 

 18.3. Os contratos relativos ao termo de referência serão fiscalizados pelos servidores, abaixo relacionados, lotados 
nos Departamentos de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Barreiras:  

 Irailde Ferreira Almeida, matricula nº 1464, Secretaria Municipal de Administração e Planejamento; 

 Katiuscia de Carvalho Santos, matricula nº 1622, Secretaria Municipal de Educação; 

 Mechisedec Alves das Neves, matricula nº 54261, Secretaria Municipal de Saúde. 
 

19. DO PRAZO DE VIGÊNCIA  
 
19.1. A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contada da data de sua assinatura, nos termos 

do que dispõe o inciso III do §3º do artigo 15 da Lei 8.666/93.   
19.2. Os contratos assinados na vigência da Ata de Registro de Preços terão vigência de 12 (doze) meses.  
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20. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
20.1. Apresentar comprovação através de atestado(s) de Capacitação Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, demonstrando que a Licitante executou de forma satisfatória, serviço compatível com o objeto 
do presente Termo de Referência, comprovando o fornecimento e os serviços de instalação de sistema de controle de 
ponto; 

20.2. Não serão aceitos atestados emitidos pelo licitante em seu próprio nome, nem algum outro que não tenha 
originado de contratação;  

20.3. Os atestados de capacidade técnica apresentados pelo licitante devem comprovar aptidão para desempenho de 
atividades pertinentes e compatíveis em características, quantitativo e prazos com o objeto de que se trata o processo 
licitatório; 

20.4. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano 
do início de sua execução; 

20.5. O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados 
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da 
contratante, telefone e local em que foram realizados os fornecimentos dos produtos. 
 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 
21.1. Ficará impedido de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas neste Termo e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei n 8.666/93, no que couber garantido o 
direito prévio da ampla defesa, a licitante que:  

a) Deixar de entregar a documentação exigida no Edital;  
b) No prazo determinado, não retirar a Nota Fiscal.  
c) Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;  
d) Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Termo de Referência;  
e) Não mantiver a proposta, injustificadamente;  
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato;  
g) Comportar-se de modo inidôneo;  
h) Cometer fraude fiscal.  

21.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Termo, a Administração da Prefeitura Municipal de Barreiras, poderá 
garantida a defesa prévia, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: 

a) Advertência;  
b) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por base 

o valor global;  
c) Multa de 2% (dois por cento) a partir do 16º (decimo sexto) dia, até o 30º dia de atraso; 
d) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global.  
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período 

não superior a dois (2) anos;  
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública;  

21.3. O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão do 
contrato;  
21.4. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo de até 
15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida, serão cobradas judicialmente; 
21.5. Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das penalidades previstas nos 20.1 e 20.2, alíneas “b”, “c”, “d”, “e” e “f;  
21.6. Da aplicação das penalidades previstas nos itens 20.1 e 20.2 caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual poderá 
reconsiderar a sua decisão, ou, faze-lo subir devidamente informado; 
21.7. As sanções previstas no item 20.2, alíneas “b”, “c” e “d”, poderão ser aplicadas conjuntamente com as demais 
penalidades previstas no termo de referência.  
 

 
22. DESCRIÇÃO DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO DOS RELÓGIOS ELETRÔNICOS DE PONTO NO MUNICÍPIO DE BARREIRAS – 
BA. 

LOCAL ENDEREÇO QUANT. Acesso a 
Internet 

1. Sede da Prefeitura Municipal de Barreiras.  Rua Edgar de Deus Pitta nº 914 – loteamento 
Aratu. 

02 Sim 

2. Setor de Patrimônio/Almoxarifado 
vinculado a Secretaria Mun. de Administração 
e Planejamento. 

Rua Barão de Cotegipe, nº 273, Centro. 01 Sim 

3. Sede da Secretaria Municipal de 
Agricultura, Tecnologia Indústria e Comércio. 

Rua das Turbinas S/N - Parque de Exposição 
Engenheiro Geraldo Rocha – Barreirinhas. 

01 Sim 
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4. CAB I – Centro de Abastecimento de 
Barreiras, vinculado a Secretaria Mun. de 
Agricultura e Tecnologia. 

Rua Alberto Coimbra, S/N, Centro. 01 Não 

5. Sede da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Turismo. 

Rua das Turbinas S/N - Parque de Exposição 
Engenheiro Geraldo Rocha – Barreirinhas. 

01 Sim 

6. Setor de Turismo da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Turismo 

Palácio das Artes – Praça Castro Alves  01 Sim 

7. Sede da Secretaria Mun. de Indústria, 
Comércio e Serviço. 

Rua Princesa Isabel, nº 629, Renato Gonçalves 01 Sim 

8. Sede da Secretaria de Infraestrutura; 
Secretaria de Segurança Cidadã e Trânsito; 
Setor de Tributos. 

Avenida Barão do Rio Branco, 149, Vila Rica – 
Shopping Center Rio de Ondas. 

01 Sim 

9. Garagem Municipal vinculada a Secretaria 
de Infraestrutura. 

Rua das Turbinas, S/N, Barreirinhas.  01 Sim 

10. Guarda Civil Municipal vinculada a 
Secretaria de Segurança Cidadã e Trânsito 

Rua Caribe, S/N, Vila Dulce Barreiras. 01 Sim 

11. PROCON – Vinculado ao Gabinete do 
Prefeito. 

Rua Capitão Manoel Miranda, nº 1.004, 
Centro. 

01 Sim 

 
UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

LOCAL ENDEREÇO QUANT. Acesso a 
Internet 

1. Sede da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Setor de 
Habitação. 

Avenida Barão do Rio Branco, 149, Vila Rica 
– Shopping Center Rio de Ondas. 

01 Sim 

2.  CRAS I Avenida Clériston Andrade, nº 2.605, 
Loteamento Rio Grande. 

01 Sim 

3. CRAS II Rua Iazinha Pamplona, nº 912, Bairro 
Morada da Lua.  

01 Sim 

4. CRAS III Rua Paraíso, nº 129, Bairro São Pedro. 01 Sim 

5. CRAS IV Rua Nova Olinda, nº 628, Bairro Vila Dulce. 01 Sim 

6.  Centro POP Avenida Aylon Macedo, nº 644, Morada 
Nobre 

01  

7.  CREAS Avenida Aylon Macedo, nº 1.284, 
Barreirinhas 

01 Sim 

8. CRAM Rua Professora Guiomar Porto, nº 571, 
Centro. 

01 Sim 

9. Conselho Tutelar Rua Silva Jardim, nº 354, Centro. 01 Sim 

 
UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

LOCAL ENDEREÇO QUANT. Acesso 
a 

Internet 

1. Sede da Secretaria Municipal de Saúde Av. Barão do Rio Branco, nº 149, Centro 
Empresarial Vila Rica 

01 Sim 

2. Almoxarifado da Saúde Av. Aylon Macedo, nº 670, Edif. Porto Brasil - 
Barreirinhas 

01 Sim 

3. CAF – Central de Abastecimento 
Farmacêutico 

Av. Pernambuco, esquina com Av. Aylon 
Macedo, S/N - Barreirinhas 

01 Sim 

4. CIR – Central Integrado de Regulação 
(Deptº de Informática – TFD) 

Av. José Bonifácio, S/N, Centro 01 Sim 

5. CAM – Centro de Atendimento a 
Mulher. 

Rua Anibal Alves Barbosa, 398, Centro 01 Sim 

6. CTA/SAE – Centro de Atendimento 
Ambulatorial 

Rua Funrural, S/N, Morada Nobre 01 Sim 

7. CAPS II – Centro de Atendimento 
Psicossocial 

Rua Mirandolinda Macêdo, nº 149, Centro 01 Sim 

8. CAPS A D Rua Afonso Soares, nº 72, Vila Rica 01 Sim 

9. Centro de Saúde Emilly Raquel Rua Rui Barbosa s/n - Centro 01 Sim 

10. CEAH – Centro de Atendimento ao 
Homem 

Rua Anibal Alves, 398, Centro 01 Sim 

11. Centro de Controle e Zoonoses BR 135, km 03, Bairro Boa Sorte 01 Sim 
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12. Centro de Saúde Leonidia Ayres de 
Almeida e Laboratório Mun. Leonidia 
Alves. 

Rua Funrural, S/N, Morada Nobre 02 Sim 

13. CEO – Centro de Especialidades 
Odontológicas  

Rua Dudu Coité, nº 119, Jardim Ouro Branco 01 Sim 

14. CEPROESTE – Centro de Reabilitação Rua Boa Vista /n - Barreirinhas 01 Sim 

15. CEREST - Centro de Reg. de Referência 
à Saúde 

Travessa Caribe, nº 26, Bairro Vila Dulce 01 Sim 

16. Atenção Básica/FASF/ SAD Travessa Caribe, nº 26, Vila Dulce, Barreiras 01 Sim 

17. COPIM – Coord. do Prog. de 
Imunização 

Rua Ruy Barbosa , nº 428, Centro - Barreiras 01 Sim 

18. Farmácia Cidadã Rua Marechal Deodoro, S/N, Centro 01 Sim 

19. Hospital da Mulher – Maternidade Rua Antônio Coité, S/N, Jardim Ouro Branco 01 Sim 

20. Hospital Eurico Dutra Rua Boa Vista, S/N, Barreirinhas 02 Sim 

21. UBS Albert Sabin Rua Floriano Peixoto, s/n, Centro 01 Sim 

22. UBS Baraúna Povoado de Baraúna, s/n Zona Rural 01 Sim 

23. UBS do Bezerro Povoado do Bezerro, s/n, Zona Rural 01 Não 

24. UBS Ruci Rosemberg de Araújo - 
Buritis 

Rua Bela Vista, s/n, Povoado Buritis, Zona Rural 01 Sim 

25. UBS Daniel Bueno Teixerense Praça Joaquim Neto, S/N, Vila Brasil 01 Sim 

26. UBS Dr. José Batista do Amaral - 
Arboreto 

Rua A, Quadra B, S/N, Arboreto II 01 Sim 

27. UBS do Residencial São Francisco Quadra E, S/N, Residencial São Francisco 01 Sim 

28. UBS Dr. Hans Werner Rua Dom Manuel, nº s/n, Vila Amorim 01 Sim 

29. UBS Herculano Farias Travessa São Felix, nº 10, Barreirinhas 01 Sim 

30. UBS Adolfina Araújo Vieira - Mucambo Povoado do Mucambo, S/N 01 Não 

31. UBS Jardim Ouro Branco Av. Bandeirante s/n, Jardim Ouro Branco, S/N 01 Sim 

32. UBS do Tatu Povoado Tatu 01 Não 

33. Unidade de Pronto Atendimento – 
UPA Oeste 

Av. José Bonifácio, nº 1027, São Miguel 01 Sim 

34. USF I e USB II, Dr. José M. Magalhães Rua Raposo Tavares, nº 102 – Santa Luzia 01 Sim 

35. USF III Alda Barros Rua Pantanal, nº 328, Santa Luzia 01 Sim 

36. USF IV e USF V - CAIC Rua Horto Florestal – no prédio do CAIC - 
Cascalheira 

01 Sim 

37. USF VI Vila Nova  Rua Jardim da Saudade º 22 – Vila Nova 01 Sim 

38. USF VII Almiro Vieira de Melo – 
Morada da Lua de Baixo 

Rua das Mangueiras, nº 784, Bairro Morada da 
Lua de Baixo 

01 Sim 

39. USF VIII Crispiniana Ferreira – Morada 
da Lua de cima 

Rua Dr. Orlando de Carvalho, nº 977, Bairro 
Morada da Lua de Cima 

01 Sim 

40. USF IX Antonio Lucio Peixoto Rua Afonso Soares, 104, Bairro Vila Rica de 
Baixo 

01 Sim 

41. USF X Clara Cecilia Fernandes Rua Costa rica, 520, Bairo Vila Rica de Cima 01 Sim 

42. USF XI Dr. Gileno de Sá Oliveira Rua Alagoinhas s/n, Loteamento Rio Grande 01 Sim 

43. USF XII – Aroldo Cavalcante Rua Machado de Assis, s/n, Bairro Santa Luzia 01 Sim 

44. USF XIII; USF XIV; USF XV – Antônia 
Zélia  

Trav. Otacílio Monteiro França, s/n, Vila 
Amorim 

01 Sim 

45. USF XVI; USF XVII; USF XVIII Dr. Jaime 
Dias Lima 

Rua Nova Aurora, S/N, Vila Dulce 01 Sim 

46. USF XIX Romualdo Albernaz Quadra G, s/n, Loteamento Flamengo 01 Sim 

47. USF XX; USF XXI; USF XXII Martina 
Clara Batista Máximo 

Rua Miguel Antônio da Silva, s/n, Barreirinhas 01 Sim 

48. USF XXIII – Dr. Eduardo Medrado  Rua São Miguel, s/n, Loteamento São Paulo 01 Sim 

49. USF XXIV – Nivaldo M. da Mata Rua das Magnólias – Jardim Vitória 01 Sim 

50. USF XXV – Uilson Negrão – Barreiras 
Sul 

Povoado Barreiras Sul 01 Não 

51. USF XXVI Centro Rua Dr. Abílio Faria, Centro 01 Sim 

52. SAMU – Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência 

 Av. Rio Grande 57-121Lot. Antônio Geraldo 01 Sim 

53. VIEP Vigilância Epidemiológica  Rua Campo Grande, nº 143, Vila Dulce - 
Barreiras 

01 Sim 

54. VISA – Vigilância Sanitária Travessa Caribe, nº 26, Vila Dulce - Barreiras 01 Sim 

55. Vigilância Ambiental BR 135, km 03, Bairro Boa Sorte 01 Sim 
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UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS 

LOCAL ENDEREÇO QUANT. Acesso a 
Internet 

1. Sede da Secretaria de Educação, 
Cultura, Esporte e Lazer e 
Diretoria de Cultura. 

Avenida Barão do Rio Branco, 149, Vila Rica – 
Shopping Center Rio de Ondas. 

01 Sim 

2. Diretoria de Esportes Rua das Turbinas S/N - Parque de Exposição 
Engenheiro Geraldo Rocha – Barreirinhas. 

01 Sim 

3. Escola de Música Antonino 
Sampaio 

Praça Landulfo Alves – Centro Cultural Rivelino 
Carvalho 

01 Não 

4. Escola Municipal de Informática Praça Amphilophio Lopes, nº 26, Centro 
Histórico 

01 Sim 

5. Centro Esportivo Deputado Luiz 
Braga 

Rua das Turbinas, S/N, Setor Bela Vista. 01  

6. Diretoria de Alimentação Escolar  Rua do Funrural, nº 80, Bairro Morada Nobre 01 Sim 

7. Museu Napoleão M. de Macêdo Rua Napoleão Matos de Macedo 01 Não 

8. Centro de Educação Infantil João 
Paulo II 

Rua Coelho Neto, 380, Santa Luzia. 01 Não 

9. CAIC – Murilo de Avelar Hingel  Rua Horto Florestal, S/N, Cascalheira. 01 Sim 

10. Centro Educacional Luiz Viana 
Filho  

Rua Deputado Vieira Melo – Vila Rica. 01 Sim 

11. Centro Educacional Sagrado 
Coração de Jesus 

Rua Guarajá, S/N, Loteamento Renato 
Gonçalves. 

01 Sim 

12.  Centro Educacional Tarcilo 
Vieira de Melo 

Rua da Caridade, S/N, São Pedro. 01 Sim 

13. Colégio Mun. De Aplic. Octávio 
Mangabeira Filho 

Rua E, S/N, Loteamento Rio Grande. 01 Sim 

14. Colégio Mun. Eurides Sant’Anna Loteamento Presidente Médici, S/N, São Pedro. 01 Não 

15. Colégio Mun. Padre Vieira Rua Barão de Cotegipe, Loteamento São Paulo. 01 Sim 

16. Escola Mun. Carmosa Francisca 
da Silva 

Av. Iazinha Pamplona, S/N, Morada da Lua. 01 Sim 

17. Escola Mun. De 1º Grau 
Francisco Joaquim Lima – Boa 
Sorte 

Rua Bélgica, 139, Boa Sorte. 01 Não 

18. Escola Mun. Dr. José da Costa 
Borges 

Av. Professora Guiomar Porto, S/N, Centro. 01 Sim 

19. Escola Mun. Iazinha Pamplona Rua Nezinho Pamplona, S/N, Jardim Ouro 
Branco. 

01 Sim 

20. Escola Mun. Paulo Freire Conj. Habitacional Rio Grande. 01 Sim 

21. Escola Mun. Profª Cleonice Lopes Rua Costa Rica, S/N, Vila Rica. 01 Sim 

22. Escola Mun. Profª Valdete 
Piedade de Holanda 

Vila Buritis I 01 Sim 

23. Escola Mun. Santa Luzia Rua Prudente de Morais, S/N, Santa Luzia. 01 Não 

24. Centro de Edu. Infantil Nossa 
Senhora das Graças 

Rua B, S/N, Vila dos Funcionários. 01 Não 

25. Centro de Edu. Infantil Sagrado 
Coração de Jesus 

Rua Pedro Dourado, S/N, JK. 01 Não 

26. Centro Municipal de Educação 
Infantil Encanto de Criança 

Rua Pedro Dourado, s/n, Bairro JK 01 Não 

27. Centro de Aprendizagem Paulo 
Machado 

Vila Rica 01 Sim 

28.  Escola Mun. Alberto Amorim Rua Itapemirim, 180, Vila Amorim. 01 Sim 

29. Escola Mun. Alcyvando Ligouri da 
Luz I 

Rua Dom Pedro II, Centro 01 Sim 

30. Escola Mun. Alcyvando Ligouri da 
Luz II 

Rua Antônio Gomes de Moura, Lot. Flamengo. 01 Sim 

31. Escola Mun. Anjo Querubim Rua Prudente de Moraes, S/N, Santa Luzia. 01 Sim 

32. Escola Mun. Antônia Matos de 
Oliveira 

Av. José Bonifácio, 1315, JK. 01 Não 

33. Escola Mun. Antônio Bento de Rua Cascalheira, S/N, Cascalheira. 01 Sim 



                         PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS  
                                           CNPJ Nº 13.654.405/0001-95 

                            

End.: Rua Edigar de Deus Pitta, nº 914, antigo fórum, 1º andar, Aratu, Barreiras- Bahia - Fone: (77) 3614-7114 – CNPJ nº 13.654.405/0001-95 

Página 28 de 43 
 

Freitas 

34. Escola Mun. Dona Maria Castro e 
Silva 

Bairro Ribeirão 01 Sim 

35. Escola Mun. Dona Quininha de 
Melo 

Rua Ruy Barbosa, S/N, Morada da Lua. 01 Sim 

36. Escola Mun. Dep. Juarez de 
Souza   

Praça Joaquim Neto, S/N, Vila Brasil. 01  

37. Escola Municipal do Parque Parque de Exposições Engenheiro Geraldo 
Rocha. 

01 Sim 

38. Escola Mun. Dr. Renato 
Gonçalves 

Rua Boa Vista, 216, Barreirinhas. 01 Não 

39. Escola Municipal João 
Crisóstomo Figueiredo 

Av. Castelo Branco, S/N, Bairro Santa Luzia 01 Sim 

40. Escola Mun. Joaquim Neto Praça Joaquim Neto, S/N, Vila Brasil. 01 Sim 

41. Escola Mun. Luzia Gonçalves de 
Sousa 

Bairro Santo Antônio. 01 Sim 

42. Escola Mun. Major Cândido Rua Major Cândido de Azevedo, S/N, 
Barreirinhas. 

01 Sim 

43. Escola Mun. Presidente Médici Rua Marechal Deodoro, S/N, Centro. 01 Sim 

44.  Escola Mun. Princípio de 
Sabedoria 

Rua Jesuíno Pamplona, 336, Jardim Ouro Branco. 01 Sim 

45. Escola Mun. Profª Palmira P. 
Faria 

Rua Cassimiro de Abreu, 07, Vila Nova. 01 Sim 

46. Escola Mun. Profº Roberto 
Santos 

Barreirinhas 01 Não 

47. Escola Mun. Rosa de Saron Av. Castelo Branco, 1383, Loteamento ACM. – 
Santa Luzia 

01 Sim 

48. Escola Mun. Santa Rafaela Maria Rua Vila Rica, 36, Vila Rica. 01 Não 

49. Escola Mun. São Francisco de 
Assis 

Rua João Paulo II, S/N, Vila Amorim. 01 Sim 

50. Escola Mun. São José Praça Joaquim Neto, 1375, Vila Brasil. 01 Sim 

51. Escola Mun. São Pedro Bairro São Pedro. 01 Sim 

52. Escola Mun. Vereador Eudilton 
Miranda  

Av. Jardim da Saudade, S/N, Vila Nova. 01 Sim 

53. Escola Centro Social Vila Nova Bairro Vila Nova. 01 Sim 

54. Escola Betel de Alfabetização Rua Buenos Ayres, nº 40, Vila Rica 01 Não 

Zona Rural  

55. Escola Mun. Abílio Farias Mucambo 01 Não 

56. Escola Mun. Adroaldo Fernandes 
de Moraes 

Cerradão 01 Não 

57. Escola Mun. de 1º Grau Profº 
José Agostinho Porto 

Baraúna 01 Não 

58. Escola Mun. Luiz de Freitas Lima Barrocão de Baixo 01 Não 

59. Escola Mun. de 1º Grau Miguel 
Pereira Gomes 

Povoado Tatu 01 Não 

60. Escola Mun. São João Riachinho 01 Não 

61. Escola de 1º Grau Pedro 
Cavalcante da Silva 

Barreiras Sul 01 Não 

62. Escola Mun. Antônio Machado Vau do Teiú 01 Não 

63. Escola Mun. Manoel Rocha Filho Km 30 01 Não 

64.  Escola Mun. Santa Luzia Rio de Pedras 01 Sim 

65. Escola Mun. Carmerinda Dias de 
Melo 

Arraial da Penha 01 Não 

66. Escola Mun. Duque de Caxias  Bezerro 01 Não 

67. Escola Mun. Santo Antônio Tabua da Água Vermelha 01 Não 

68. Escola Mun. Malha do Jatobá Malha 01 Não 

69. Escola Mun. Salustuano Ayres Rio de Ondas 01 Não 

70. Escola Mun. São João  Barrocão de Cima 01 Não 

71. Escola Mun. Monteiro Lobato Campo Erê 01 Não 

72. Escola Mun. Nossa Senhora de 
Fátima 

Cabeceirinha 01 Não 

73. Escola Mun. Ruy Barbosa Placas 01 Não 
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74. Escola Mun. São José CTI 01 Não 

75. Escola Mun. Santa Rita I Assentamento Santa Rita 01 Não 

76. Escola Mun. Sagrado Coração de 
Maria 

Povoado Alto da Bela Vista 01 Não 

77. Escola Mun. Maria Madalena Engenho Velho 01 Não 

78. Escola Mun. Sr. dos Aflitos Cantinho do Sr. dos Aflitos 01 Não 

79. Escola Mun. São Pedro Cajuerama 01 Não 

80. Escola Mun. Santo Antônio Chico 
Preto 

Faz. Santa Cruz/Chico Preto 01 Não 

81. Escola Mun. Capitão Marcolino Vau da Boa Esperança 01 Não 

82. Escola Mun. Domingos Mármore Fazenda Liberdade 01 Não 

 
 

Barreiras – BA, 20 de Fevereiro de 2019. 
 

 
 

Gislaine César de Carvalho Souza Barbosa  
Secretária Municipal de Administração e Planejamento 
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ANEXO II 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL 
 

DADOS DA LICITAÇÃO 

PREGÃO Nº     PROCESSO Nº OBJETO 

 

DADOS DA EMPRESA 

RAZÃO SOCIAL 

CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL 

ENDEREÇO 

TELEFONE FAX EMAIL 

BANCO (NOME/Nº) AGÊNCIA Nº CONTA CORRENTE Nº 

 

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

NOME 

RG ÓRGÃO EXPEDIDOR CPF 

 

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS PRAZO DE EXECUÇÃO  

 

LOTE ÚNICO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO QUANT. PREÇO UNITÁRIO 
(R$) 

PREÇO TOTAL 
(R$) 

     

     

     

TOTAL GERAL  

TOTAL GERAL (por extenso) XXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

 
OBSERVAÇÕES: 
 
1 - Proposta de Preços em papel timbrado do licitante. 
2 - O licitante deverá informar corretamente número da conta corrente e agência, bem como nome da instituição 
financeira. 
3 - A alteração dos dados bancários deverá ocorrer antes da emissão do empenho. 
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ANEXO III 

 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 

(MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO) 

  

ASSUNTO: ___________________ , objeto da licitação acima referenciada.________________. 

 

Designação de Representante 

 

Através da presente credenciamos o (a) Sr.(a) _______________, portador (a) da Carteira de Identidade nº 

_______________, e cadastro no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n
o  

________________, a participar da Licitação 

instaurada pela Prefeitura Municipal de Barreiras na modalidade de Pregão Presencial Nº 000/2019, na qualidade de 

REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa 

__________________________, bem como formular propostas, ofertar lances, recorrer, renunciar e praticar todos os 

demais atos inerentes ao certame. 

 

_________________, ______ de ___________________ de 2019. 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: 

1)CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

2)IDENTIFICAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO FIRMATÁRIO 

3)CREDENCIAMENTO EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO ÚNICA 
 
 
 
..............................................................................................................., inscrita no CNPJ nº 
........................................................, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr. 
(a)....................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº..................................... e do CPF nº 
..........................................., para fins de participação no Pregão Presencial xxxx/2019, sob pena das sanções administrativas 
cabíveis e sob as penas da lei, DECLARA: 
 
 
 

a) Que esta empresa é considerada (___) MICROEMPRESA/(___) EMPRESA DE PEQUENO PORTE , conforme Incisos I e 
II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006; Declara ainda que a empresa está excluída das 
vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.  Obs: assinalar 
com “X” a opção da empresa; 
 

b) Que, em cumprimento à Portaria SDE nº 51, de 03 de julho de 2009, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
do Ministério da Justiça e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro: (a) a proposta 
anexa foi elaborada de maneira independente e que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta 
ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do 
Pregão Presencial, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; (b) a intenção de apresentar a proposta anexa não 
foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão 
Presencial, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial quanto a 
participar ou não da referida licitação; (d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta 
ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão 
Presencial antes da adjudicação do objeto da referida licitação; (e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da 
contratante antes da abertura oficial das propostas; 
 

c) Que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme 
previsto no inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal. 
 

 
d) que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não 

esta impedida ou suspensa de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, e se compromete a comunicar 
qualquer ocorrência de fatos supervenientes. 
 

e) que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital, em cumprimento do previsto no inciso VII 
do art. 4º da Lei nº 10.520/2002. 
 

__________________________, _______ de _______________________ de 2019. 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura do representante da empresa 

(nome e número da identidade) 
 
 
OBSERVAÇÃO: DECLARAÇÃO EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 
 
Obs.: Esta declaração deverá ser entregue juntamente com o CREDENCIAMENTO. 
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ANEXO V 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº _____/2019 

 
Aos_____ dias do mês _______do ano de dois mil e dezoito, o MUNICÍPIO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, inscrito no 
CNPJ (MF) sob o n.º 13.654.405/0001-95, com sede na Rua Edgar de Deus Pitta, nº 914, Aratu, Barreiras, Estado da Bahia, 
representado por seu Prefeito Municipal Senhor João Barbosa de Souza sobrinho, no uso da competência que lhe foi 
atribuída nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93 e Decreto Municipal n.º 38/2017, observadas, ainda, as demais 
normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL 
PARA REGISTRO DE PREÇOS n.º xxx/2019, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s) relacionada(s) no item 4, de 
acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), por item, observadas as condições do Edital que integra este 
instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem. 
 
1. DO OBJETO: 
1.1 Registro de preços para futura e eventual aquisição de RELÓGIOS DE PONTO ELETRÔNICOS BIOMÉTRICOS, englobando 

instalações, ativações em diversas localidades do Município, treinamento de servidores quanto a sua operacionalidade, 

assistência técnica, licença de uso do software e aquisição de bobinas térmicas de papel, para atender as demandas das 

Secretarias da Prefeitura Municipal de Barreiras – BA. 

 

2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 

2.1. Será de 12 (doze) meses, contada da data de sua assinatura, nos termos do que dispõe o inciso III do §3º do artigo 15 
da Lei 8.666/93.  
 
3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
 
3.1. O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Secretária Municipal de Administração que exercerá suas 
atribuições. 
 
4. DOS PREÇOS REGISTRADOS: 
 
4.1. Os preços, a empresa, as quantidades e as especificações dos serviços registrados na presente Ata, encontram-se 
indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório: 
 

EMPRESA REGISTRADA:  

CNPJ:  

ENDEREÇO:  

LOTE OBJETO VALOR REGISTRADO 

      

 
5. DO CONTRATO: 
5.1. A critério da Prefeitura Municipal de Barreiras, Secretaria de Administração, obedecida à ordem de classificação, o(s) 
licitante(s) vencedor(s), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preço, será (ão) convocado(s) 
para retirar a Nota de Empenho, que substituirá o Contrato, no prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar da data do 
recebimento da convocação, estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao edital e à respectiva 
Ata. 
 
5.2. A partir da assinatura da Ata, passa a ser considerado como CONTRATADO, obrigando-se a obedecer, além do 
disposto nesta Ata, os ditames e especificações constantes no Anexo I do Edital de Licitação do Pregão Presencial n° 
XXX/2018. 
 
5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I, podendo 
a Administração promover a contratação dos serviços de acordo com suas necessidades. 
 
5.4. A Prefeitura Municipal de Barreiras não está obrigada, durante o prazo de validade do registro de preços decorrente 
deste certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações específicas para o serviço 
pretendido, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
 
5.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro quando a 
Prefeitura Municipal Barreiras, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o 
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registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, 
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.  
 
5.6. A presente Ata poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha 
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal de Barreiras, observadas, ainda, as 
demais regras impostas no Decreto n.º 38/2017. 
 
6. DO PAGAMENTO: 
 
6.1. O pagamento será creditado em nome da contratada, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada, 
uma vez satisfeitas as condições estabelecidas, em até 30 (trinta) dias, após entrega dos produtos ou a instalação do 
programa e prestação dos serviços, mediante apresentação das notas fiscais, devidamente atestada pelo Setor 
Responsável, sendo que a mesma deverá vir acompanhada das documentações de regularidade fiscal, conforme 
mencionado abaixo: 

 
I – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa 
Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90); 
  
II – Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;  
 
III – Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio de Certidão Conjunto de débitos relativo aos tributos 
federais e a Dívida Ativa da União, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil.  
 
IV – Prova de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa que poderá ser obtida no site www.tst.jus.br/certidão. 
 

7. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR: 
 
7.1. gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço, e as especificações 
dos serviços registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação. 
 
7.2. observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas. 
 
7.3. conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às 
novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades. 
 
7.4. acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles 
registrados na ata. 
 
7.5. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata. 
 
7.6. consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer o serviço 
a outro(s) órgão da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6. 
 
8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA: 
 
8.1. Fornecer os serviços obedecendo rigorosamente ao disposto nos anexo I do edital do Pregão n.º XXX/2019. 
 
8.2. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR 
referentes às condições firmadas na presente Ata. 
 
8.3. viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente Ata. 
 
8.4. manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de Pregão n.º 
XXX/2019. 
 
8.5. informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, quanto à aceitação ou 
não do fornecimento do serviço a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o 
interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6. 
 
8.6. Arcar, inteira e exclusivamente, com todas as despesas e custos, inclusive em relação a transporte, bem como encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, seguros, taxas, impostos e quaisquer outros, direta e indiretamente 
relacionados com o objeto desta Ata.  

http://www.tst.jus.br/certidão
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9 - DAS PENALIDADES: 
 
9.1 Ficará impedido de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas neste Termo e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei n 8.666/93, no que couber garantido o 
direito prévio da ampla defesa, a licitante que:  

a) Deixar de entregar a documentação exigida no Edital;  
b) No prazo determinado, não retirar a Nota Fiscal.  
c) Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;  
d) Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Termo de Referência;  
e) Não mantiver a proposta, injustificadamente;  
f) Falhar ou fraudar na execução do contrato;  
g) Comportar-se de modo inidôneo;  
h) Cometer fraude fiscal.  

 
21.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Termo, a Administração da Prefeitura Municipal de Barreiras, poderá 
garantida a defesa prévia, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: 
 

a) Advertência;  
b) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por base 

o valor global;  
c) Multa de 2% (dois por cento) a partir do 16º (decimo sexto) dia, até o 30º dia de atraso; 
d) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global.  
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período 

não superior a dois (2) anos;  
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública;  

 
21.3. O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão do 
contrato;  
 
21.4. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo de até 
15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida, serão cobradas judicialmente; 
 
21.5. Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das penalidades previstas nos 21.1 e 21.2, alíneas “b”, “c”, “d”, “e” e “f;  
 
21.6. Da aplicação das penalidades previstas nos itens 21.1 e 21.2 caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual poderá 
reconsiderar a sua decisão, ou, faze-lo subir devidamente informado; 
 
21.7. As sanções previstas no item 21.2, alíneas “b”, “c” e “d”, poderão ser aplicadas conjuntamente com as demais 

penalidades previstas no termo de referência. 

10. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
 
10.1. A presente Ata poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93. 
 
10.2. O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de 
verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata. 
 

10.2.1. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores a 
média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Barreiras, por intermédio do órgão gerenciador do registro de 
preços. 
 

10.3 Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no mercado, o órgão gerenciador 
solicitará ao detentor da ata, por escrito, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo aos níveis definidos nos 
termos do subitem anterior. 
 

10.3.1. Caso o detentor da ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido, devendo o 
órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação. 
 

10.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da ata, mediante requerimento 
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
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a) Liberar o detentor da ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando 
a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; 
e 
b) convocar os demais detentores da ata visando igual oportunidade de negociação. 
 

10.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação da Ata de Registro de Preços. 
 
11. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: 

 
11.1. O detentor da ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado quando: 
a) Não cumprir as obrigações da presente Ata; 
b) Não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável; 
c) Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior aos praticados no mercado; 
d) por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração. 
 
11.2. O detentor da ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato superveniente que venha 
comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito, ou força maior, devidamente comprovados. 
 
12. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
12.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada 
por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
anuência da Comissão de Registro de Preços da SEMAP, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 
8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013 e ao Decreto Municipal nº 38/2017. 

 
12.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar 
pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras 
decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.  

 
12.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 
100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços 
para o órgão gerenciador e órgãos participantes.  

 
12.4. O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não 
poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o 
órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.  

 
12.5. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações 
contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as 
ocorrências ao órgão gerenciador.  

 
12.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação 
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata e os seguintes procedimentos: 

 
12.6.1 - Memorando solicitando autorização ao titular da pasta, para carona; 
12.6.2 - Realização de pesquisa mercadológica, pelo órgão requisitante; 
12.6.3 - Solicitação da concordância do fornecedor, pelo órgão requisitante;  
12.6.4 - Resposta do fornecedor e do órgão detentor da ata de registro de preços;  
12.6.5 - Envio do processo à SEMAP para registro na CRP.  

 
13. DA PUBLICIDADE 
13.1. O(s) preço(s), a(s) quantidade(s), o (s) detentor(es) da ata e a (s) especificação (ões) resumida (s) do objeto e as 
quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas em Imprensa Oficial. 
 
13.2. Os preços registrados serão publicados trimestralmente para orientação da Administração, na Imprensa Oficial, 
conforme previsto no art. 15, § 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
14.1. Integram a presente ata o Processo Administrativo nº 366/2019, o Edital do Pregão Presencial n.º XXX/2019 e as 
propostas, com preços e especificações. 
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14.2. As controvérsias decorrentes desta Ata serão dirimidas no foro deste Municipio de Barreiras.. 
 
E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado em 03 (três) vias de 
igual teor e forma e assinado pelas partes e testemunhas abaixo. 
 

MUNICÍPIO DE BARREIRAS 
 
EMPRESA XXXX,  
Representada pelo Sr. _____________, CPF nº _____________ 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
 
TESTEMUNHAS :NOME:     NOME: 
                       CPF:     CPF: 
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ANEXO VI 

 
MINUTA DO CONTRATO Nº XXX/XXXX 

 
O MUNICÍPIO DE BARREIRAS, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 13.654.405/0001-95, neste ato representado pelo seu Prefeito 
Senhor João Barbosa de Souza sobrinho, denominada Contratante, e a empresa _______________________, inscrita no 
CNPJ/MF, sob o n.º ___________________________, com sede __________________________, neste ato representada 
pelo Senhor __________________, inscrito no CPF, sob o nº ________________, na forma dos seus estatutos sociais ou 
procuração, doravante denominada Contratada, perante as testemunhas abaixo firmadas, celebram o presente Contrato,  
de acordo com o constante no Processo nº XXX/XXXX, referente ao pregão presencial nº XXX/XXXX, em observância à lei 
nº 8.666/93,  mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas, sendo do tipo menor preço global. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:  
 
1.1 Aquisição de RELÓGIOS DE PONTO ELETRÔNICOS BIOMÉTRICOS, englobando instalações, ativações em diversas 

localidades do Município, treinamento de servidores quanto a sua operacionalidade, assistência técnica, licença de uso 
do software e aquisição de bobinas térmicas de papel, para atender as demandas das Secretarias da Prefeitura 
Municipal de Barreiras – BA. 
  

1.2 Constitui objeto do presente contrato, os serviços abaixo descritos: 
 

LOTE ÚNICO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO U.F. QUANT. PREÇO UNITÁRIO 
(R$) 

PREÇO TOTAL 
(R$) 

      

      

TOTAL GERAL  

TOTAL GERAL (por extenso) XXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

 
1.3 A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem no objeto, de até 25% do valor inicial atualizado do contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
2.1 Fica estipulado/estimado em R$ XXX/XXXX. (XXX/XXXX.) o valor mensal, resultando em R$ XXX/XXXX. (XXX/XXXX.) o 
valor total a ser pago à CONTRATADA pela CONTRATANTE. 
 
2.1.1 Os preços unitários e global retro referidos são finais, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluídos no 
mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os lucros da CONTRATADA.  
 
2.2 O pagamento será creditado em nome da contratada, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada, 
uma vez satisfeitas as condições estabelecidas, em até 30 (trinta) dias, após entrega dos produtos ou a instalação do 
programa e prestação dos serviços, mediante apresentação das notas fiscais, devidamente atestada pelo Setor 
Responsável, sendo que a mesma deverá vir acompanhada das documentações de regularidade fiscal, conforme 
mencionado abaixo: 

 
I – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa 
Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90); 
  
II – Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;  
 
III – Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio de Certidão Conjunto de débitos relativo aos tributos 
federais e a Dívida Ativa da União, expedida pelo Ministério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil.  
 
IV – Prova de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa que poderá ser obtida no site www.tst.jus.br/certidão. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO 
3.1 Será reajustado o contrato, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data da proposta, 
adotando-se o Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) da Fundação Getúlio Vargas ou outro índice que venha a 
substituí-lo. 

http://www.tst.jus.br/certidão
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CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS 
 
4.1 O prazo de execução do contrato será de 12 (doze) meses, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/1993. 
 
4.2 O prazo para início será em até 10 (dez) dias corridos após a solicitação oficial, sem nenhum ônus adicional para o 
contratante.  
 
4.3 Este prazo poderá ser prorrogado, a critério da unidade administrativa solicitante, mantidos todos os direitos, 
obrigações e responsabilidades, desde que ocorra qualquer um dos motivos relacionados no art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 
8.666/93, prorrogação essa que deverá ser devidamente justificada e instrumentalizada por termo aditivo. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
5.1 Os recursos financeiros correrão sob as rubricas: 
Unidade: 03.06.06 – Sec. Mun. de Administração e Planejamento 

Projeto/Atividade: 2112 – Gestão das Ações da Secretaria de Administração e Planejamento 

Elemento da Despesa: 33.90.30- Material de Consumo 

 33.90.39- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

33.90.40 - Serviços de Tecnologia da Info. e Comunicação - P. Jurídica 

 44.90.52- Equipamento e Material Permanente 

Fonte de Recurso: 00 – Recursos Ordinários 

 

Unidade: 03.07.07 – Sec. Mun. Da Fazenda 

Projeto/Atividade: 2009 – Gestão das Ações da Secretaria da Fazenda 

Elemento da Despesa: 44.90.52- Equipamento e Material Permanente 

Fonte de Recurso: 00 – Recursos Ordinários 

 

Unidade: 03.08.08 – Sec. Mun. Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

Projeto/Atividade: 2010 – Gestão das Ações da Sec. Educação, Cultura, Esporte e Lazer 

Elemento da Despesa: 44.90.52- Equipamento e Material Permanente 

Fonte de Recurso: 00 – Recursos Ordinários 

 

Unidade: 03.08.50 – Fundo Municipal de Educação 

Projeto/Atividade: 2011 – Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental 

Projeto/Atividade: 2014 –Gestão das Ações do Fundeb 40% 

Projeto/Atividade: 2025 – Desenvolvimento das Ações do Salário Educação -QSE - FNDE 

Projeto/Atividade: 2026 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Educação 

Elemento da Despesa: 44.90.52- Equipamento e Material Permanente 

Fonte de Recurso: 01 – Receita e Transf. De Imposto – Educação 25% 

Fonte de Recurso: 04 – Contrib. Ao  Prog. Ensino Fundamental – Sal. Educação 

Fonte de Recurso: 19 – Transferência FUNDEB(aplic. em outras despesas da Educ. Básica) 

Fonte de Recurso: 95 – Ação Judicial FUNDEF Precatórios 

 

Unidade: 03.09.50 – Fundo Municipal de Saúde de Barreiras - FMSB 

Projeto/Atividade: 1037 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde 

Projeto/Atividade: 1045 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Especializada de Saúde 

Projeto/Atividade: 1048 - Estruturação da Rede de Serviços de Assistência Farmacêutica 

Projeto/Atividade: 1049 - Estruturação da Rede de Serviços de Vigilância Sanitária 

Projeto/Atividade: 1052 - Estruturação da Rede de Serviços de Vigilância em Saúde 

Projeto/Atividade: 2037 - Manter as Ações e Serviços da Secretaria Municipal de Saúde 

Elemento da Despesa: 33.90.30- Material de Consumo 

          44.90.52- Equipamento e Material Permanente 

Fonte de Recurso: 6102 – Rec. de Impostos e Transf. de Impostos Saúde 15% 

 

Unidade: 03.10.10 – Secretaria Municipal de Agricultura, Tecnologia, Ind. e Com. 

Projeto/Atividade: 2073 – Gestão das Ações da Sec. Agric. Tec. Ind. e Com. 

Elemento da Despesa: 44.90.52- Equipamento e Material Permanente 
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Fonte de Recurso: 00 – Recursos Ordinários 

 

Unidade: 03.11.11 – Sec. Mun. de Infraest, Obras, Serv Púb. Transporte 

Projeto/Atividade: 2031 – Manutenção da Sec de Infraestrutura, Obras, Serv.Púb e Transportes 

Elemento da Despesa: 44.90.52- Equipamento e Material Permanente 

Fonte de Recurso: 00 – Recursos Ordinários 

 

Unidade: 03.12.12 – Sec. Mun. de Segurança Cidadã e Trânsito 

Projeto/Atividade: 2107 – Manutenção da Sec. de Segurança Cidadã e Trânsito 

Elemento da Despesa: 44.90.52- Equipamento e Material Permanente 

Fonte de Recurso: 00 – Recursos Ordinários 

 

Unidade: 03.12.50 – Secretaria Mun. de Assistência Social e Trabalho 

Projeto/Atividade: 2003 – Manutenção da Sec. Municipal de Assistência Social e Trabalho 

Elemento da Despesa: 44.90.52- Equipamento e Material Permanente 

Fonte de Recurso: 00 – Recursos Ordinários 

 

Unidade: 03.12.51 – Fundo Municipal de Assistência Social 

Projeto/Atividade : 2117 – Gerenciamento do Fundo Mun.de assist. Social –FMAS 

Elemento da Despesa: 44.90.52- Equipamento e Material Permanente 

Fonte de Recurso: 00 – Recursos Ordinários 

 

 

Unidade: 03.14.14 – Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo 

Projeto/Atividade: 2052 – Manutenção das Ações da Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo 

Elemento da Despesa: 44.90.52- Equipamento e Material Permanente 

Fonte de Recurso: 00 – Recursos Ordinários 

 

CLÁUSULA SEXTA – REGIME DE EXECUÇÃO 

6.1 O regime de execução será o de empreitada por preço global. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA  
 

7.1 Entregar os produtos e serviços e fazer as devidas instalações dentro do prazo e de acordo com as especificações 
do Termo de Referência;  

 7.2. Entregar o manual e demais acessórios essenciais para o correto funcionamento dos aparelhos de relógio de 
ponto; 

7.3. Garantir a qualidade dos produtos contratados;  
7.4. Substituir, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, os equipamentos que não estiverem plenamente disponíveis e 

em condições de uso normal;  
7.5. A manutenção em software e equipamentos ficará a cargo da CONTRATADA, cabendo-lhe efetuar os ajustes 

necessários no sistema;  
7.6. Customizar ou personalizar a solução de gestão de frequência, de forma a aderir aos processos administrativos, 

operacionais e gerenciais da administração; 
7.7. Indicar o responsável pela realização do treinamento, certificando-se quanto à capacidade pedagógica e técnica; 
7.8. Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os 

esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 
7.9. Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, 

independentemente de solicitação; 
7.10. Tratar com sigilo e confidencialidade e não fazer uso comercial de quaisquer informações, dados, processos, 

fórmulas, códigos, modelos, diagramas e dispositivos relativos aos serviços contratados, utilizando-os exclusivamente para 
as finalidades previstas neste Termo de Referência, não podendo revelá-los ou facilitar sua revelação a terceiros; 

7.11. Responsabilizar-se pela divulgação não expressamente autorizada pelo Município de Barreiras/BA ou pelo uso 
indevido de qualquer informação relativa ao objeto contratado; 

7.12. Entregar e instalar as soluções apontadas, em dia de expediente normal da Prefeitura Municipal, no horário das 
8h às 12h e das 14 às 18h, ou conforme indicado pela contratante; 

7.13. A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade por danos ou desvios eventualmente causados ao patrimônio 
Municipal ou de terceiros por ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, na área de prestação dos serviços, 
mesmo que fora do exercício das atribuições previstas no contrato; 
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7.14. A CONTRATADA ficará obrigada a reparar, corrigir, refazer ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o 

objeto do contrato em que se verificarem imperfeições, vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços 
ou de materiais empregados, por exigência do órgão fiscalizador, que lhe assinará prazo compatível com as providências ou 
reparos a realizar; 

7.15. Será facultado às empresas interessadas, para perfeito conhecimento do objeto licitado, realização de vistoria 
técnica para colher informações que considerarem pertinentes para a formulação de suas propostas, especialmente as 
características das instalações físicas, do ambiente de operacionalização e das máquinas onde os produtos serão instalados; 

7.16. As vistorias técnicas serão previamente agendadas pelas Empresas licitantes interessadas antes da licitação; 
7.17. Não serão aceitas alegações posteriores advindas de desconhecimento das condições prediais, das características 

do ambiente de operacionalização, das máquinas nas quais os produtos serão instalados ou de processos que as 
ferramentas irão suportar, não detectados quando da vistoria ou por falta de realização de vistoria, por parte da 
CONTRATADA; 

7.18. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, compreendidas todas as 
despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, 
custos de deslocamento necessários ao fornecimento dos materiais e execução dos serviços; 
         7.19. A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto a ser contratado 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE  
 
8.1 Acompanhar a entrega e instalação dos aparelhos de relógio de ponto; 
8.2. Acompanhar a entrega das bobinas de papel; 
8.3. Acompanhar todo o processo de instalação, configuração e treinamento do software de gerenciamento do ponto 
eletrônico; 
8.4. Exigir o fiel cumprimento das obrigações da CONTRATADA; 
8.5. Indicar os servidores da Administração que atuarão como gestores do sistema de controle eletrônico de ponto; 
8.6. Indicar os servidores da Administração que irão acompanhar as empresas interessadas, aos locais onde serão 
instalados os equipamentos, para realização de vistoria técnica e colher informações que considerarem pertinentes para 
formulação de suas propostas; 
8.7. Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições estabelecidas em contrato 

CLÁUSULA NONA – DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE 

 
9.1 Fica estabelecido que, na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição deste 
contrato, tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando como renúncia de exigi-la em oportunidades 
futuras. 
 
CLÁUSULA DECIMA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
 
10.1 O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em parte sem 
previa e expressa anuência da CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES  
 
11.1 Ficará impedido de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas no Termo e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei n 8.666/93, no que couber garantido o direito 
prévio da ampla defesa, a licitante que:  

a) Deixar de entregar a documentação exigida no Edital;  

b) No prazo determinado, não retirar a Nota Fiscal.  

c) Apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;  

d) Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Termo de Referência;  

e) Não mantiver a proposta, injustificadamente;  

f) Falhar ou fraudar na execução do contrato;  

g) Comportar-se de modo inidôneo;  

h) Cometer fraude fiscal.  
11.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Termo, a Administração da Prefeitura Municipal de Barreiras, poderá 
garantida a defesa prévia, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: 

a) Advertência;  
b) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por base 
o valor global;  
c) Multa de 2% (dois por cento) a partir do 16º (decimo sexto) dia, até o 30º dia de atraso; 
d) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global. 
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e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período 
não superior a dois (2) anos;  
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública;  

11.3. O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão do 
contrato;  
11.4. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo de até 
15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida, serão cobradas judicialmente; 
11.5. Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das penalidades previstas nos 11.1 e 11.2, alíneas “b”, “c”, “d”, “e” e “f;  
11.6. Da aplicação das penalidades previstas nos itens 11.1 e 11.2 caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual poderá 
reconsiderar a sua decisão, ou, faze-lo subir devidamente informado; 
11.7. As sanções previstas no item 11.2, alíneas “b”, “c” e “d”, poderão ser aplicadas conjuntamente com as demais 
penalidades previstas no termo de referência 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS ALTERAÇÕES E RESCISÃO 

 
12.1 O presente contrato poderá ser alterado mediante celebração de termos aditivos, e rescindido nas hipóteses previstas 
no artigo 78 da Lei Federal 8.666/93, com as consequências indicadas no artigo 80, sem prejuízo das sanções previstas 
naquela lei e neste contrato. 
 
12.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurando o direito à prévia e 
ampla defesa. 
 
12.3 No caso de rescisão deste contrato, a CONTRATADA receberá apenas o pagamento do serviço já entregue e aprovado 
pelo CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
13.1 A fiscalização do objeto será exercida pela CONTRATANTE, por meio das Secretarias do Município de Barreiras, na 
forma que lhe convier; 
 
13.2. A fiscalização, exercida no interesse exclusivo das Secretarias Municipais, não exclui e nem reduz a responsabilidade 
da empresa contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, não implica em 
corresponsabilidade do poder público ou de seus agentes e prepostos, salvo quanto a estes, se decorrente de ação ou 
omissão funcional, apurada na forma da legislação vigente; 
13.3. Os contratos relativos ao termo de referência serão fiscalizados pelos servidores, abaixo relacionados, lotados nos 
Departamentos de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Barreiras:  
 

 Irailde Ferreira Almeida, matricula nº 1464, Secretaria Municipal de Administração e Planejamento; 

 Katiuscia de Carvalho Santos, matricula nº 1622, Secretaria Municipal de Educação; 

 Mechisedec Alves das Neves, matricula nº 54261, Secretaria Municipal de Saúde. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  
 
14.1. Os aparelhos de relógio de ponto eletrônico biométrico deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria 
Municipal de Administração, localizado Rua Barão de Cotegipe, nº 273, Centro ou em outro local previamente determinado 
pela mesma, e instalados nos locais descritos no ANEXO I deste termo de referência, conforme a solicitação oficial, em até 
10 (dez) dias corridos após a solicitação oficial, sem nenhum ônus adicional para o contratante; 
 
14.2. As bobinas térmicas deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria de Administração do Município de 
Barreiras, localizado na Rua Barão de Cotegipe, nº 273, Centro, ou em outro local previamente determinado pela mesma, 
neste mesmo Município, mediante a expedição de solicitação de fornecimento pelos Setores Competentes, em até 10 dias 
corridos após a solicitação oficial, sem nenhum ônus adicional para o contratante; 
  
14.3. A instalação, configuração e treinamento do software de gerenciamento dos equipamentos relógios de ponto deverão 
ser executados em até 10 (dez) dias úteis após a solicitação oficial a Empresa licitante vencedora, sendo a licença do 
software válida pelo período mínimo de 12 (doze) meses. 
 
14.4. A contratada obrigar-se-á a substituir, sem ônus para a contratante, o material entregue que estiver impróprio ao uso 
a que se destina;  
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14.5. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que determinado produto foi entregue em desacordo com a 
proposta, com defeito, fora da especificação ou incompleto, a empresa contratada será notificada, não será emitido o 
Termo de Aceitação e o pagamento será suspenso até que a situação seja regularizada; 
 
14.6. Todas as despesas de transporte, tributos, frete, carregamento, descarregamento, encargos trabalhistas e 
previdenciários e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto desta licitação, correrão por 
conta exclusiva da contratada;  
 
14.7. Qualquer produto será recusado inteiramente nas seguintes condições:  

14.7.1. Caso seja entregue em desconformidade com as especificações técnicas constantes no item 3 deste termo 
de referência e da proposta vencedora;  
14.7.2 Caso seja detectado que qualquer componente adquirido não seja novo;  

 
14.7.3 Caso apresente defeitos, em qualquer de suas partes ou componentes;  

 
14.8. Nos casos de recusa do produto, a empresa contratada terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para providenciar a sua 
substituição, contados a partir da comunicação oficial feita pelas Secretarias Municipais.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

15.1 Serão partes integrantes deste contrato: 
a) Edital e Anexos; 
b) Proposta de Preços da CONTRATADA; 
c) Processo administrativo nº 366/2019. 

 

15.2 Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito, devendo as correspondências 

encaminhadas pela CONTRATADA serem protocoladas, pois só dessa forma produzirão efeito. 

 

15.3 Aos casos não previstos neste instrumento, aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na Lei Federal 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 
 

16.1 Fica eleito o foro da Cidade de Barreiras, Estado da Bahia, como o competente para dirimir questões decorrentes do 

cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
E por estarem assim, justos e contratados, na presença das testemunhas abaixo, assinam as partes este instrumento em 03 
(três) vias de igual teor e forma. 

 
Barreiras, XX de XXXX de XXXX. 

___________________________________                                      _____________________________________________ 
CONTRATANTE      CONTRATADO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS 
 
TESTEMUNHAS: 
NOME:       NOME: 
CPF:       CPF: 
 

 


