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EDITAL DE PREGÃO ELETRONICO  Nº 005/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2021 

 
O Município de Itororó, com sede na Rua Duque de Caxias, 165, centro, Itororó-BA, CEP: 45.710-
000, torna público, através de seu pregoeiro, para conhecimento dos interessados, que 
realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo menor preço, nos 
termos da Lei federal nº 8.666/93; Lei federal nº 10.520/2002; Lei Complementar nº 123/06 e 
147/2014; Decreto Federal 10.024/2019, (toda a legislação com as alterações posteriores) além de 
outras normas incidentes, e as exigências estabelecidas neste edital. 
 
Data da Disputa: 10/03/2021 Horário da Disputa: 09:00H 
Local: Portal de Licitações do Banco do Brasil (www.licitacoes-e.com.br) 
Modo de disputa: Aberto ( ) Aberto e Fechado (X) 
Tipo de Licitação: Por lote (  ) Por item (  ) Global ( X )  
Recebimento das propostas: Até as 08:00 do dia 10/03/2021. 
O edital e seus anexos poderão ser obtidos no Portal de Licitações do Banco do Brasil 
(www.licitacoes-e.com.br). 
Pedidos de esclarecimento e dúvidas a respeito do edital ou do certame poderão ser obtidos no 
setor de licitações, situado na Rua Duque de Caxias, 165, centro, Itororó-BA, CEP: 45.710-000, 
no horário das 07:00 às 13:00 horas ou através do e-mail licitacaoitororo@gmail.com 
 
1. OBJETO 
 
1.1. Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa para seguro para 04 
(quatro) veículos da Secretaria de Educação, conforme especificações descritas no termo 
de referência anexo a este edital. 
1.1.1. A licitação será em lotes, formado vários itens, conforme tabela constante do 
Termo de Referência. 
1.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Sistema 
Eletrônico de Licitações do Banco do Brasil (www.licitacoes-e.com.br) e as especificações 
técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo I, o licitante deverá obedecer a este 
último. 
1.3. As dotações orçamentárias para classificação da despesa seguem mencionadas abaixo: 
 
0400 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
0404 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
2045 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO 
710100 – RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 
721900 – TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (PARTE 40%) 
33903900000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

 
2. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Poderão participar deste Pregão: 

2.1.1. Os interessados que atendam às exigências estabelecidas neste  edital, inclusive 
quanto à documentação, 
2.1.2. Os que estiverem previamente credenciados no Sistema Eletrônico de Licitações do 

http://www.itororo.ba.io.org.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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Banco do Brasil, por meio do sítio www.licitacoes-e.com.br. 
  
2.2. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições previstas neste edital 
e seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos na Seção “DA 
HABILITAÇÃO”. 
 
2.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta 
sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital. 

 
2.4. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

2.4.1. cujo ramo de atividade não seja pertinente e compatível com o objeto deste 
Pregão; 
2.4.2. declaradas inidôneas por ato da Administração Pública; 
2.4.3. em concordata (processos judiciais anteriores à Lei nº 11.101/05), recuperação 
judicial ou extrajudicial, ou em processo de execução, falência, sob concurso de 
credores, em dissolução ou liquidação; 
2.4.4. estejam reunidas em consórcio e sejam controladas, coligadas ou subsidiária 
entre si, qualquer que seja sua forma de constituição; 
2.4.5. cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração 
Municipal, ou , ainda, penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública, 
nas hipóteses previstas no art. 88 da Lei nº 8.666/93; 
2.4.6. mantendo qualquer tipo de vínculo profissional com servidor ou dirigente de 
órgão ou entidade contrate ou responsável pela licitação; 
2.4.7. enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Lei nº 
8.666/93. 
 

2.5. Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestão 
operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento ou rodízio das 
atividades de coordenação e supervisão da execução dos serviços, e desde que os serviços 
contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer 
intermediação ou subcontratação. 
 
2.6. As Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e cooperativas aplicam-se, no que 
couber, as disposições contidas na Lei Complementar n° 123/2006. 

 
2.7. Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei 
Complementar nº 123/06, e não possuírem quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo 
citado deverão apresentar declaração em campo próprio do sistema que cumprem os 
requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou 
equiparado, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 45 da 
referida Lei Complementar. 
 
2.8. A não apresentação da declaração de ME/EPP e equiparado importará na renúncia ao 
tratamento consagrado na Lei Complementar nº 123/06. 
 

http://www.itororo.ba.io.org.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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2.9. A identificação das ME/EPP ou equiparados na sessão pública do pregão eletrônico só deverá 
ocorrer após o encerramento dos lances, de modo a impedir a possibilidade de conluio ou 
fraude no procedimento. 
 
3. DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1 As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, junto ao 

Banco do Brasil, mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou 
particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e 
praticar todos os demais atos e operações no Sistema Informatizado de Licitações do 
Banco do Brasil; 

 
3.2 Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa licitante, deverá 
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus 
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
 
3.3 Os licitantes ou seus representantes deverão estar previamente credenciados perante o 
provedor do sistema eletrônico, através do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br; 
 
3.4 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação de senha, pessoal 
e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 
 
3.5 A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser 
utilizadas em qualquer pregão na forma eletrônica, salvo quando cancelada por solicitação 
do credenciado ou por iniciativa do Banco do Brasil S/A, devidamente justificado; 
 
3.6 A perda da senha ou quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao 
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso; 
 
3.7 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 
provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 
 
3.8 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do 
licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes 
ao pregão na forma eletrônica; 
 
3.9 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da  Lei 
Complementar nº. 123/2006 e alterações e para que essa possa gozar dos benefícios 
previstos no capítulo V da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento acrescentar 
as expressões “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte” ou suas respectivas 
abreviações “ME” ou “EPP”, à sua firma ou denominação, conforme o caso; 
 
3.10 Caso a licitante já esteja cadastrada no Sistema e não constem os dados acima em sua 
firma ou denominação, deverá providenciar a  alteração  de  seu  cadastro  no  Sistema junto 

http://www.itororo.ba.io.org.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/


4 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ 
CNPJ: 13.752.993/0001-08 

Rua Duque de Caxias, 165 - Centro 
  Fone: (073) 3265-1910 – Fax: (073) 3265-1153 

 www.itororo.ba.io.org.br - CEP: 45.710-000 – Itororó-BA  
 

 

a qualquer agência  do Banco do Brasil S/A; 
 
3.11 A comprovação de que trata o subitem, quanto à condição de microempresa ou 
empresa de pequeno porte (ME ou EPP), será realizada quando da entrega dos documentos 
de habilitação, pela licitante detentora do melhor lance ou proposta, através de um desses 
documentos: 
 
a) Contrato Social, registrado na Junta Comercial, constando a condição de ME ou EPP; 
b) Certidão de optante pelo SIMPLES emitido pela Receita Federal; 
 
3.12 O Município não se responsabilizará por qualquer problema que venha ocorrer no 
processo de cadastramento junto ao Banco do Brasil que impeça o licitante de participar do 
certame; 
 
3.13 Informações complementares sobre credenciamento poderão ser obtidas pelo telefone 
0800 61 0500 ou pelo e-mail: licitações@bb.com.br. 
 
4. DO ENVIO DA PROPOSTA 
 

4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente 
a etapa de envio dessa documentação. 

 
4.2. O licitante deverá clicar na opção “oferecer proposta” e preencher o formulário 

eletrônico no sistema apresentado na tela com os dados pertinentes à sua proposta de preços, 
vedada a identificação da proponente ou do seu representante legal, sob pena de 
desclassificação. 

 
 

4.3. No preenchimento da PROPOSTA ELETRÔNICA NO SISTEMA o licitante deverá, 
obrigatoriamente, mencionar, no campo “DESCRIÇÃO/OBSERVAÇÕES”, o valor do 
objeto ofertado, vedada a identificação da empresa, inclusive do seu representante legal, SOB 
PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 

 
4.4. O não preenchimento do campo referido no item anterior, implicará na desclassificação da 

licitante, face  a ausência de informação suficiente para classificação da proposta. 
 

4.5. Na PROPOSTA DE PREÇO ANEXADA NO SISTEMA o licitante deverá, 
obrigatoriamente, mencionar, a descrição do objeto ofertado preferencialmente em 
consonância com modelo constante no Temo de Referência Anexo I, a MARCA, bem como o 
MODELO, TIPO ou REFERÊNCIA (de todos os itens do lote), quando for o caso, dos 
produtos ofertados, sendo permitida a identificação da empresa. 

 
4.6. Após registrar a proposta de preço o licitante deverá anexar em formato digital o original ou 

cópia autenticada, de todos os documentos de habilitação definidos no edital na opção 

http://www.itororo.ba.io.org.br/
mailto:licitações@bb.com.br
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“INCLUIR ANEXO LOTE”. 
 

4.1 Após o envio da proposta de preço e os documentos de habilitação, o licitante deverá 
manifestar, em campo próprio do sistema, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação, e a conformidade de sua proposta com as exigências e demais condições 
previstas neste Edital. 

 
4.2 A falsidade das declarações  sujeitará o licitante a sanções prevista em lei. 

 
4.3 A partir do horário previsto no PREÂMBULO para início da sessão pública do pregão 

eletrônico, terá lugar a divulgação das propostas de preços recebidas e em perfeita consonância 
com as especificações e condições estabelecidas no edital, as quais serão classificadas para a 
etapa de lances. 

 
4.4 Serão consideradas irregulares e desclassificadas de logo as propostas que não 

contiverem informação que permita a perfeita identificação e/ou qualificação do objeto 
proposto; contiverem emenda, rasura ou entrelinha, de forma a não permitir a sua 
compreensão; apresentarem o prazo de validade da proposta inferior ao estabelecido; 
apresentarem prazo de entrega ou de execução superior ao estabelecido; apresentarem prazo de 
garantia inferior ao estabelecido. 

 
4.5 O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam 

em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 
 

4.6 A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

 
4.7 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro. 

 
4.8 Somente as propostas classificadas pelo pregoeiro participarão da etapa de envio de lances. 

 
4.9 As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na 

internet. 
 

4.10 Iniciada a sessão pública do pregão eletrônico, não cabe desistência da proposta. 
 

4.11 Sempre que houver interrupção da sessão do pregão, os licitantes deverão ser 
notificados do dia e hora em que a sessão pública terá continuidade. 

 
4.12 No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico 

permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos 
atos realizados. 

 
4.13 Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a trinta minutos, a sessão 

do pregão na forma eletrônica será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas 
após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

http://www.itororo.ba.io.org.br/
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5. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 
 
5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico acessível via sítio www.licitacoes-e.com.br, na data, horário e local indicados neste 
Edital. 
 
5.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 
insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 
Referência. 

5.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema. 
5.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

 
5.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 
 
5.4. A troca de mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes se dará exclusivamente via 
sistema, que disponibilizará campo próprio. 
 
5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 
meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro. 
 
5.6. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 
lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 50,00 
(CINQUENTA REAIS). 
 
5.7. No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá 
duração de quinze  minutos. 
§1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente 
dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção 
de lances será automaticamente encerrada. 
§2º Encerrado o prazo de que trata o §1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da 
oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superior àquela 
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento 
deste prazo. 
§3º Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o § 2º, os autores dos 
melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão 
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do 
prazo. 
§4º Encerrados os prazos estabelecidos nos § 2º e § 3º, o sistema ordenará os lances em ordem 
crescente de vantajosidade. 
§5º Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º, haverá o reinício 
da etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, 

http://www.itororo.ba.io.org.br/
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possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento 
deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto no § 4º. 
§6º Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às 
exigências para habilitação, o pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante 
justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do disposto no § 5º. 
 
5.8. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa 
de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances 
continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 
 
5.9. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 
superior a trinta minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte 
e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado 
para divulgação. 
 
5.10. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na 
hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para 
efeito de ordenação das propostas. 
 
5.11. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática do porte da 
entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria às microempresas e as 
empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da 
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para 
o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo 
Decreto nº 8.538, de 2015. 
 

5.11.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte 
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de 
menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 
5.11.2. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar 
uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 
colocada, no prazo controlado pelo sistema, contados após a comunicação automática 
para tanto. 
5.11.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 
não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% 
(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 
estabelecido no subitem anterior. 

 
5.12. Ao presente certame não se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances 
equivalentes não serão considerados iguais, vez que a ordem de apresentação das propostas pelos 
licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação. 
 
5.13. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

http://www.itororo.ba.io.org.br/
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5.13.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
5.13.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 

 
5.14. Será declarado arrematante o que apresentar o menor preço global para o lote. 
 
6.  DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
 
6.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro 
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem 
como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 
 
6.1.1. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço 
máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 
 
6.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, 
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 
quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 
 
6.3. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena 
de não aceitação da proposta. 
 
7.3.1 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados 
pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 
aceitação da proposta. 
 
7.3.4 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita 
pelo Pregoeiro. 
 
6.4. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 
6.5. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data 
e horário para a continuidade da mesma. 
 
6.6. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 
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6.6.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 
6.6.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

 
6.7. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, 
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 
artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
 
6.8. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante 
vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de 
classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total 
estimado, observado o preço da proposta vencedora. 
 
7.  DA HABILITAÇÃO 
 
7.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos 
seguintes cadastros: 

 
7.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
7.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 
7.1.3. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 
7.1.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre 
as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, 
a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica 
da qual seja sócio majoritário. 
7.1.5. A existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
 

7.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 
 
7.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta 
de condição de participação. 

http://www.itororo.ba.io.org.br/
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7.4. Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação para efeito de habilitação, nas 
condições seguintes: 
 
7.4.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 

7.4.1.1 no caso de empresário individual, Requerimento de Empresário (última alteração).  
7.4.1.2 em se tratando de sociedades empresárias, do ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social, com suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente consolidado, à 
luz do Novo Código Civil Brasileiro, devidamente registrados, acompanhados, quando for o 
caso, dos documentos societários comprobatórios de eleição ou designação e investidura dos 
atuais administradores. 
7.4.1.3 no caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com 
suas eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente consolidado, à luz do Novo 
Código Civil Brasileiro, devidamente registrados, acompanhados dos atos comprobatórios de 
eleição e investidura dos atuais administradores. 
7.4.1.4 decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

7.4.1.5 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta 

Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a 
condição de microempresa ou empresa de pequeno porte; 

 
8.4.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 

8.4.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 
Pessoas Físicas, conforme o caso; 
8.4.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Seguridade Social através de 
certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal e certidão da dívida ativa da União 

emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional. 
8.4.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
8.4.2.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
8.4.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa à sede ou domicílio do 
proponente, dentro de seu período de validade; 
8.4.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou domicílio do 
proponente, dentro de seu período de validade; 
8.4.2.7. Alvará de funcionamento; 
8.4.2.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa, 
empresa de pequeno porte ou equiparadas deverá apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

 
8.4.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 
a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida 
pelo distribuidor judicial da sede da licitante pessoa jurídica ou empresário individual. Caso opte 
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pela entrega de Certidão emitida na Comarca, deverá o licitante apresentar Declaração que 
comprove o emitente ser o Distribuidor judicial. 
 
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, devidamente lançados no Livro Diário registrado na Junta Comercial do 
domicílio ou sede da Empresa, que comprovem a situação financeira desta, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais, 
quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta.  Serão 
considerados como na forma da lei o Balanço Patrimonial e demonstrações de resultado do último 
exercício social assim apresentados: 

- microempresas e empresas de pequeno porte (sociedades sujeitas ao regime 
estabelecido na Lei nº 9.317/96 – “Simples”): por fotocópia do livro Diário, inclusive com os 
Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticados na Junta Comercial da 
sede ou domicílio da empresa ou em outro órgão equivalente, ou por fotocópia do Balanço e 
das demonstrações de resultado do último exercício social devidamente registrados ou 
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa. 
 

b.1) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte enquadradas no SIMPLES 
NACIONAL poderá apresentar em substituição ao balanço o extrato do SIMPLES NACIONAL 
dos últimos 03 (três) meses; 
 

c) O Balanço Patrimonial e demonstrações de resultado do último exercício social deverão trazer 
obrigatoriamente a assinatura do representante legal da empresa e do contador ou de outro 
profissional. 

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

a) Certidão emitida pela SUSEP Privados, que comprove autorização atuar na área de seguro 
objeto da licitação. 

 
9.  DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
9.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

9.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
9.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 
licitante declarado vencedor não assinar o contrato ou não comprovar a regularização 
fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

 
9.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 
 
9.3 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase 
do procedimento licitatório. 
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10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDOR 
 
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas, a contar da sessão final e deverá: 
 
a) estar de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência, e com 
valor final de seu lance para o respectivo item ou itens em que foi vencedor; 
 
b) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais 
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal; 
c) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins 
de pagamento. 
 
10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o 
caso. 
 
10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 
 
10.1     Pregoeiro(a), caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 
após a regular decisão dos recursos apresentados; 
 
10.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
11 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
 
11.1 Dentro do prazo de validade da proposta de preço, o prestador de serviço registrado 
poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar instrumento 
equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização de 
fornecimento/prestação de serviço), no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados de sua 
convocação, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 
Edital. 
 
11.1.1 O prazo de vigência da contratação é de 01 ano, contados a partir da assinatura do contrato, 
prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.  
 
11.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, 
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que 
seja assinado no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento; 
 
11.3 O prazo previsto para assinatura ou aceite poderá ser prorrogado, por igual período, por 
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solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
 
11.4 Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento 
equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, 
injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que 
respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, 
negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 
 
12 DA REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL 
 
12.1 As regras acerca da repactuação do valor contratual são as estabelecidas na Minuta do 
Contrato, anexo III deste Edital. 
 
13 DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
13.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo 
de Referência/Minuta do Contrato anexos I e III. 
13.2 O PRAZO PARA INICIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ DE 05 (CINCO) 
DIAS, APÓS A SOLICITAÇÃO. 
13.3 Sendo o prazo acima estipulado não cumprido, será a empresa notificada e 
posteriormente aberto processo administrativo por inexecução contratual. 
 
14 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DACONTRATADA 
 
14.1 As obrigações do Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 
Referência/Minuta do Contrato anexos I e III. 
 
15 DO PAGAMENTO 
 
15.1 O pagamento será efetuado pelo Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados 
da apresentação da Nota Fiscal ou Fatura contendo o detalhamento dos bens 
fornecidos/serviços prestados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 
conta corrente indicado pelo Contratado; 
 
15.2 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que 
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) 
dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, 
da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada de certidões negativas de contribuições previdenciárias 
(SRF) e FGTS; 
 
15.3 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 
competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal ou Fatura 
apresentada em relação aos bens efetivamente fornecidos; 
 
15.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou Fatura ou dos documentos pertinentes 
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à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por 
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, 
o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, sendo 
que nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o Contratante; 
 
15.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento; 
 
15.6 Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua 
advertência, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no 
mesmo prazo, apresente sua defesa, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual 
período, a critério do Contratante; 
 
15.7 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o 
Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal 
quanto à inadimplência da Contratada, bem como, quanto à existência de pagamento a ser 
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 
recebimento de seus créditos; 
 
15.8 Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 
contratada a ampla defesa; 
 
15.9 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que 
se decida pela rescisão do contrato, caso a Contratada não regularize sua situação junto aos 
órgãos de fiscalização; 
 
15.10 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público 
de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do 
Contratante, não será rescindido o contrato em execução com a Contratada inadimplente na 
Receita Federal e no FGTS; 
 
15.11 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável: 
 

15.11.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a 
retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, no 
entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio 
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 
referida Lei Complementar. 

 
16 DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 
 
16.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao 
valor da proposta do licitante mais bem classificado: 
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16.1.1 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o 
resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado. 

 
16.2 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do 
licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual 
apresentada durante a fase competitiva; 
 
16.3 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 
contratações e somente será utilizada caso o melhor colocado no certame não assine a ata ou 
tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas no Decreto Municipal. 
 
17 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
17.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante ou 
adjudicatário que: 

17.1.1 Não assinar o contrato quando convocado dentro do prazo de validade da 
proposta; 
17.1.2 Apresentar documentação falsa; 
17.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
17.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
17.1.5 Não mantiver a proposta; 
17.1.6 Cometer fraude fiscal; 
17.1.7 Comportar-se de modo inidôneo. 

 
17.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME ou EPP ou o conluio entre os 
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de 
lances; 
 
17.3 O licitante ou adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no 
subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 
sanções: 
 

17.3.1 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 
pela conduta do licitante; 
17.3.2 Impedimento de licitar e de contratar com o Município, pelo prazo de até cinco 
anos. 

 
17.4 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro do Município; 
 
17.5 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 
Referência (Anexo I). 
 
18 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DEESCLARECIMENTO 
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18.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar este edital; 
 
18.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
licitacaoitororo@gmail.com ou por petição dirigida ou protocolada no Setor de Licitações, cujo 
endereço se encontra indicado no preambulo deste edital; 
 
18.3 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame; 
 
18.4 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no e-mail indicado no 
preâmbulo deste edital; 
 
18.5 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame; 
 
18.6 As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão 
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por 
qualquer interessado. 
 
19 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
19.1 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 
comunicação em contrário, pelo Pregoeiro; 
 
19.2 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 
eficácia para fins de habilitação e classificação; 
 
19.3 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação; 
 
19.4 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação; 
 
19.5 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório; 
 
19.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento, somente se iniciando e vencendo prazos em dias de 

http://www.itororo.ba.io.org.br/
mailto:%20licitacaoitororo@gmail.com
mailto:%20licitacaoitororo@gmail.com


17 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ 
CNPJ: 13.752.993/0001-08 

Rua Duque de Caxias, 165 - Centro 
  Fone: (073) 3265-1910 – Fax: (073) 3265-1153 

 www.itororo.ba.io.org.br - CEP: 45.710-000 – Itororó-BA  
 

 

expediente na Administração; 
 
19.7 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 
isonomia e do interesse público; 
 
19.8 Em caso de divergência entre disposições deste edital e de seus anexos ou demais peças 
que compõem o processo, prevalecerão as deste edital; 
 
19.9 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 
I. TERMO DE REFERÊNCIA 
II. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/ PROPOSTA DE PREÇOS 
III. MINUTA DO CONTRATO 
IV. DECLARAÇÃO DO MENOR 
V. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 
 
 
Itororó-BA, 08 de fevereiro de 2021. 
 
 
Vanessa Lapa da Silva 
Pregoeira

http://www.itororo.ba.io.org.br/


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ 
CNPJ: 13.752.993/0001-08 

Rua Duque de Caxias, 165 - Centro 
  Fone: (073) 3265-1910 – Fax: (073) 3265-1153 

 www.itororo.ba.io.org.br - CEP: 45.710-000 – Itororó-BA  
 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO  N° 005/2021 
 

1. OBJETO: A presente licitação tem como objeto contratação de empresa para 
seguro para 04 (quatro) veículos da Secretaria de Educação, em anexo. 

 
2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
2.1 Cobrir danos no prazo e forma estabelecido neste termo; 
2.2 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier causar a prefeitura ou a terceiros em razão 
de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos , independentemente de outras 
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 
2.3 Substituir ou recuperar o material, no prazo máximo de 30 dias após a sua efetiva comunicação. 
 
3. COBERTURA 
 
Casco – compreensiva, blindagem não contratado, acidentes pessoais por passageiros, danos 
materiais e terceiros, danos corporais a terceiros, danos morais não contratado, assistência 24 horas 
básica – rede referenciada, danos aos vidros, retrovisores, lanternas e faróis-rede referenciada, faróis e 
lanterna, para-brisa/vigia, retrovisores, vidros laterais. 
 

3. ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Possuir assistência técnica na região 
 

 
5.0 VALOR DO SEGURO: 
 

COBERTURA LIMITE MINIMO DE 
INDENIZAÇÃO 

COLISÃO, INCENDIO, ROUBO E FURTO 100% FIPE 

RCFV – DANOS MATERIAIS 100.000,00 

RCFV – CORPORAIS 100.000,00 

APP MORTE, INVALIDEZ, DESPESAS MÉDICO- HOSPITALARES 10.000,00 

 
Franquia máxima por veículo 20.000,00 
 
6 - DO PERIODO DE EXECUÇÃO  
 
Os seguros para todos os veículos oficiais terão sua vigência de 01 (um) ano, tendo seu início de 
vigência a 0:00h do dia da assinatura do contrato e término de vigência às 24:00h da data final da 
apólice, conforme art. 5º da circular SUSEP nº 251, de 15 de abril de 2004. 
 
7 - DOS RISCOS COBERTOS 
 
O seguro deverá cobrir, no mínimo, os riscos derivados da circulação do veículo segurado, as despesas 
indispensáveis ao salvamento e transporte do veículo até a oficina autorizada pelo fabricante do 
veículo, que deverá ser localizada próxima a cidade de Itororó, e as indenizações ou prestações de 
serviços correspondentes a cada uma das coberturas de seguro, conforme segue: 
 

a) Roubo ou furto total, bem como os danos causados por tentativa de roubo ou furto; 
incluindo os vidros;  

b) Colisão com veículos, pessoas ou animais, abalroamento ou capotamento; 
c) Raio e suas consequências;  
d) Incêndio e explosão, ainda que resultante de atos danosos praticados de forma isolada e 

eventual por terceiros;  
e) Queda em precipícios ou de pontes e queda de agente externo sobre o veículo; 
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f) Acidente durante o transporte do veículo por meio apropriado; 
g) Submersão total ou parcial em água proveniente de enchentes ou inundações, inclusive 

quando guardado em subsolo; 
h) Granizo; 
i) Danos causados durante o tempo em que, como consequência de roubo ou furto estiver 

em poder de terceiros, incluídas indenizações por danos materiais, morais ou pessoais 
causados a terceiros; 

j) Responsabilidade civil facultativa (RCF-V – Danos Materiais e Pessoais);  
k) Acessórios não referentes a som e imagens, exceto os originais de fábrica;  
l) Cobertura adicional de assistência 24 horas no território brasileiro, com os seguintes 

serviços mínimos: chaveiro, reboque ou transporte do veículo assegurado (com percurso 
mínimo de duzentos quilômetros) em caso de acidente, pane mecânica ou elétrica, 
quebra dos vidros (para-brisas), transporte das pessoas seguradas.  

m) O valor do risco deverá ser fixo e não será objeto de classificação das propostas, que 
serão avaliadas exclusivamente em função dos preços propostos (prêmios), isto é, pelo 
custo total da apólice. 

 
 
8 - DAS CONDIÇÕES GERAIS  
 
Em caso de indenização integral, o valor pago deverá ser tomado como base em 100 % (cem por 
cento) do valor divulgado pela FIPE, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, divulgada pelo site 
www.fipe.org.br. E, em caso de extinção ou interrupção da publicação da mesma, a tabela substituta 
será a tabela MOLICAR, divulgada pelo site www.molicar.com.br, com o mesmo percentual. Fica 
vedada a utilização de qualquer outra tabela.  
 
Em se tratando de sinistro envolvendo veículos zero quilômetro, o valor será determinado com base no 
valor do veículo novo por um prazo não inferior a 90 dias a contar data de seu recebimento pelo 
contratante, independente da quilometragem rodada no período. Entende-se por valor de veículo novo, 
o valor do veículo zero quilômetro constante da tabela de referência quando da liquidação do sinistro. 
 
9 - DA APÓLICE: 
 

1. O custo da apólice já deverá ser incluído na proposta.  
2. Deverá ser emitida uma apólice coletiva e/ou frota de veículos, permitindo-se a identificação e 

discriminação individual de cada bem segurado, devendo constar nas apólices referidas:  
3. Identificação e descrição de cada veículo com suas devidas especificações. 
4. Indicação da tabela de referência e da tabela substituta e seus respectivos veículos de 

publicação.  
5. Indicação do fator de ajuste, em percentual, a ser utilizado.  
6. Prêmios discriminados por cobertura.  
7. Limites de indenização por cobertura  
8. Bônus, quando houver  
9. Franquia aplicável.  
10. Veículos com cobertura para vidros, faróis, retrovisores e lanternas.  

 
A entrega da apólice deverá ser realizada no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da emissão da 
nota de empenho.   
Para a emissão de 2ª via, emissão de apólice por endosso ou para correção de dados, como placa de 
veículos, classe de bônus, entre outros, 15 (quinze) dias a contar do recebimento do pedido expresso. 
O fato de a seguradora deixar de entregar a apólice no prazo estipulado não invalida a aplicação, 
dentro do prazo e termos previstos neste contrato, da cobertura deste serviço em ocorrências de 
sinistros e/ou problemas correlatos bem como a aplicação das penas previstas em lei. 
 
10 - DA AVARIA:  
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Caso haja alguma avaria preexistente e qualificada na vistoria de contratação do seguro, não será 
impeditivo para contratação sendo, porém, excluídas da cobertura do seguro em caso de sinistro de 
Perda Parcial.  
Após procedimento de recuperação, pela CONTRATANTE durante a vigência do seguro, esta deverá 
submeter o veículo a uma nova vistoria para exclusão da 'Cláusula de Avaria'. 
Avarias preexistentes não serão consideradas em caso de Indenização Integral.  
Caso a seguradora deixe de realizar a vistoria previa, será desconsiderada quaisquer cláusula de avaria 
posterior, assumindo assim a responsabilidade, a partir da contratação, de acordo com objeto deste 
seguro. 
 
11- DO AVISO DE SINISTRO:  
 
A CONTRATADA deverá colocar à disposição da CONTRATANTE, 24 horas por dia durante 07 dias da 
semana, central de comunicação para aviso de sinistro.  Após registro de sinistro, por um dos meios 
acima elencados, a CONTRATADA terá, no máximo, 05 (cinco) dias, a contar da data do registro, para 
realizar a vistoria no veículo e proceder à liberação do serviço a ser executado. 
Havendo a necessidade de reboque, a CONTRATADA deverá atender em um prazo máximo de 03 
(três) horas após o aviso de sinistro.  
 
12- DOS BÔNUS:  
 
A licitante vencedora, independentemente de ser ou não a atual contratada, deverá observar os bônus 
existentes nas atuais apólices, conforme valores descritos no orçamento estimado, elevando, em mais 
1 (um), a bonificação para o período da vigência das apólices. 
A empresa poderá diminuir a bonificação em menos 1 (um), de acordo com informações de ocorrência 
de sinistros, constantes no item 4.  
 
13- DO ENDOSSO: 
 
Quaisquer alterações tais como: inclusão, substituição e exclusão de veículos, na apólice poderão ser 
solicitadas pela Prefeitura de Itororó e processadas pela seguradora, mediante endosso, aplicando-se 
as regras constantes neste Termo de Referência, nos limites de alteração contratual, para acréscimos e 
supressões, previstos no art. 65 da Lei n. 8.666/1993. 
 
Poderá ser solicitado, mediante emissão de endosso, correção de nome do segurado, endereço, chassi 
e placas dos veículos emitidos erroneamente, entre outras necessidades referentes ao objeto deste 
contrato, que apresentarem durante o período da vigência do mesmo.  
 
A emissão de Endosso não deverá ser superior ao prazo de 15 (quinze) dias a contar de pedido 
expresso pela Coordenação de Administração. 
 
14 - DA FRANQUIA:  
 
Entende-se como franquia reduzida sendo 50%(cinqüenta por cento) do valor normal.  
A franquia não deverá ser objeto de classificação das propostas, que serão avaliadas exclusivamente 
em função dos preços propostos (prêmio).  
Os valores das franquias deverão constar obrigatoriamente nas propostas e nas apólices, não devendo 
exceder os seguintes limites máximo deste Termo de Referência. Devendo, para isso, serem 
consideradas as informações e detalhes constantes do orçamento estimado para contratação de 
seguros, podendo ser ofertada, de acordo com análise por veículos e seus devidos bônus, franquias de 
valores menores. 
Em caso de Sinistro de Perda Parcial, o valor referente à franquia deverá ser pago pela Prefeitura de 
Itororó à concessionária/oficina que promover o conserto do veículo, que deverá apresentar a devida 
regularidade fiscal e trabalhista.  
Não haverá cobrança de franquia em caso de Indenização Integral ou danos causados por incêndio, 
queda de raio e/ou explosão.  
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Salvados: Uma vez paga a indenização integral, os salvados passam a ser de inteira responsabilidade 
da seguradora.  
 
 
15 - DOS SINISTROS:  
 
O seguro deverá cobrir os riscos derivados da circulação do veículo segurado, as despesas 
indispensáveis ao salvamento e transporte do veículo até a oficina autorizada pelo contratante, e as 
indenizações ou prestações de serviços correspondentes a cada uma das coberturas de seguro, em 
todo o território nacional. 
 
16- DA VISTORIA PRÉVIA:  
 
A vistoria dos veículos é FACULTATIVA.  
Todos os custos associados a visita e a inspeção serão de inteira responsabilidade da licitante que 
queira realizar a vistoria (previamente ao Pregão) deverá agendar através de contato com a 
Administração e com Servidor responsável pelo Órgão competente.  
A vistoria deverá ser realizada pelo responsável da empresa, que inspecionará os veículos, por sua 
exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária à elaboração da proposta.  
A vistoria deverá ser acompanhada por no mínimo um servidor da Prefeitura.  
O prazo para vistoria iniciar-se-á no primeiro dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se 
até o dia útil anterior à data prevista para abertura da licitação.  
O fato de a seguradora deixar de realizar a vistoria ora prevista não motiva descumprir as obrigações 
pertinente e esse objeto, inclusive quanto à cobertura de equipamentos e de acessórios.  
 
17  - REGULAÇÃO DE SINISTRO:  
 
Ocorrendo sinistro, a CONTRATADA deverá realizar o exame das causas e as circunstâncias no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis para caracterizar o risco, suas conseqüências e concluir sobre a 
cobertura.  
Decorrido o prazo estabelecido acima e, caso não haja pronunciamento por parte da CONTRATADA, a 
CONTRATANTE poderá autorizar a realização de correção do dano, devendo a CONTRATADA arcar 
com o ônus da execução integralmente.  
Não será fixado prazo para comunicação de sinistro podendo ser realizado a critério da 
CONTRATANTE.  
Ocorrendo sinistro que resulte em pagamento de indenização parcial, a reintegração será automática 
sem cobrança de prêmio adicional. 
Em caso de sinistros em que o veículo aceite recuperação, a escolha da oficina para execução do 
serviço ficará totalmente a cargo da CONTRATANTE. Não cabendo, pela contratada, quaisquer 
impedimentos para liberação da execução do serviço. 
O prazo máximo para as indenizações decorrentes de sinistro não poderá ser superior a 30 (trinta) dias 
do aviso de sinistro conforme.  
Havendo descumprimento do prazo estabelecido no item anterior, a CONTRATADA ficará sujeita a 
multa diária correspondente 2% do valor da indenização além das penalidades previstas em lei.  
 
18 - DA INDENIZAÇÃO:  
 
Todas as despesas de salvamento durante e após a ocorrência de um sinistro ocorrerão, 
obrigatoriamente, por conta da CONTRATADA. 
Os danos materialmente comprovados, causados pela seguradora ou por terceiros, na tentativa de 
evitar o sinistro ou minorar o dano ou salvar a coisa serão de total responsabilidade da CONTRATADA.  
Na ausência de cobertura específica, deverá ser utilizado até a totalidade do limite máximo da garantia 
contratada para cobrir despesas de salvamento e os danos materiais comprovadamente causados pela 
CONTRATANTE e/ou por terceiros na tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa. 
 
Da Indenização Integral:  
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Será caracterizada a indenização integral quando os prejuízos, resultantes de um mesmo sinistro, 
atingirem ou ultrapassarem a quantia de 75% do valor referenciado.  
Em caso de indenização integral a CONTRATADA não poderá deduzir, do valor referenciado, valores 
concernentes a avarias previamente constatadas.  
Na liquidação de sinistros por indenização integral, o documento de transferência de propriedade do 
veículo deverá ser previamente preenchido com os dados da proprietária do mesmo e da sociedade 
seguradora. 
  
19 - DA INCLUSÃO E SUBSTITUIÇÃO:  
 
Havendo a necessidade de inclusão ou substituição de veículo(s), durante o período da vigência deste 
contrato, a empresa deverá fornecer, previamente, orçamento que contemple o valor do prêmio total 
referente a cada veículo a ser incluso, considerando para isso, a proporcionalidade dos valores 
ofertados no certame que objetivou este contrato.  
Em caso de veículos a serem substituídos, cujo valor do prêmio for menor que o anteriormente 
contratado, a CONTRATADA deverá realizar a devolução da diferença do prêmio, calculada 
proporcionalmente ao período a decorrer.  
 

 

20. FORMA DE PAGAMENTO: O Pagamento será efetuado, em parcelas, após 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor requisitante, mediante 
comprovação de regularidade com a Fazenda Federal, Seguridade Social, FGTS, CDNT e o 
Município de sede, através de Certidões Negativas. 
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ANEXO II – PROPOSTA COMERCIAL 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021 
 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEGURO PARA 04 (QUATRO) 
VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT VR. 
UNIT 

VR. 
TOTAL 

01 

CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA  

VEÍCULO: PAS/ÔNIBUS 
ANO/MODELO: 2018/2019 
0KM: Não 
COMBUSTÍVEL: Diesel 
PLACA: PLC6430 
CHASSI: 9532M52P9KR909207 

UNID 01  

 

02 

CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA  

VEÍCULO: MICROONIBUS 
ANO/MODELO: 2019 
0KM: Não 
COMBUSTÍVEL: Diesel 
PLACA: PLR – 3F22 
CHASSI: 93YMAFEXCLJ851504 

UNID 01  

 

03 

CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA  

VEÍCULO: MICROONIBUS 
ANO/MODELO: 2019 
0KM: Não 
COMBUSTÍVEL: Diesel 
PLACA: PLR-8A42 
CHASSI: 93YMAFEXCLJ854448 

UNID 01  

 

04 

CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA  

VEÍCULO: PAS/ÔNIBUS 
ANO/MODELO: 2019 
0KM: Não 
COMBUSTÍVEL: Diesel 
PLACA: PLR-6G32 
CHASSI: 93YMAFEXCLJ851420 

UNID 01  

 

TOTAL  

 
O valor total dos itens é de R$  (  ) 
 
Declaramos que os produtos e serviços ofertados estão estritamente de acordo com 
as características constantes do Anexo I – Especificações Técnicas/Proposta de 
Preço deste Edital. 
 
Declaramos estar em dia com todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias, 
conforme legislação vigente. 
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O prazo de eficácia desta proposta é de 60 dias, a partir da entrega do respectivo 
envelope, conforme art. 64, §3º da Lei de Licitações. 
 
A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da 
licitação estender-se-á ao prazo de convocação previsto no artigo 64 § 3º da Lei de 
Licitações. 
 
  ,  de  de    
 
 

(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da 
empresa)  
(Identificação) R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XXX 
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ANEXO III – MINUTA DE CONTRATO Nº ___/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO N°005/2021 
 

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO 
ENTRE A PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE ITORORÓ E A 
EMPRESA _______ 
 

O MUNICÍPIO DE ITORORÓ – Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público 
interno, CNPJ nº 13.752.993/0001-08, com sede situada à Rua Duque de Caxias, 165 - 
Centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. PAULO CARNEIRO RIOS, 
brasileiro, casado, portador do RG n° 0125990774 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 
084.693.695-04, residente e domiciliado à Rua Rui Barbosa, 990, Centro, Itororó-BA, e o 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITORORÓ - BA, pessoa jurídica de direito 
público interno, CNPJ nº 30.429.400/0001 - 88, com sede situada à Rua Duque de 
Caxias, 165 - Centro, neste ato representado pela Gestora ALDAIR ALVES SILVA, 
brasileira, casada, portadora do RG n° 0223857467 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n° 
279.153.105-00, residente e domiciliado à Rua Pulquério de Oliveira, 277, Bandeira do 
Colônia, Itapetinga-BA, de ora em diante denominada CONTRATANTE, e xxxxxxxx, 
CNPJ: xxxxxxxxxx: Representada neste ato por xxxxxxxxxxxxx brasileira, maior, 
Portador da cédula de identidade: xxxxxxxxxx, empresa situada à xxxxxxxxxxxxxx; aqui 
denominado CONTRATADA, por força do Pregão Eletrônico  nº 005/2021 e sua 
homologação e adjudicação pelo chefe do executivo municipal, têm entre si como justos e 
acordados a celebração do presente contrato, mediante cláusulas e condições seguintes: 
 
1 - DO OBJETO DO CONTRATO 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEGURO PARA 04 (QUATRO) VEÍCULOS 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 
2 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 
2.1 - Para todos os efeitos legais e melhor caracterização da prestação dos serviços, 
bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora 
contraídas, integram este contrato, como se nele estivessem transcritos, com todos os 
seus anexos, os seguintes documentos: 
 
2.1.1 - Proposta da Contratada. 
 
2.1.3 – Ata de Julgamento 
 
2.2 - Os documentos referidos em 2.1 são considerados suficientes para, em 
complemento a este contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do 
objeto contratado. 
 
3 - DA VIGÊNCIA 
3.1 - O presente contrato vigorará da data da assinatura até __/__/___. 
 
4 – DO PREÇO 
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4.1 - O preço total para o fornecimento do objeto deste contrato é o apresentado na 
proposta da contratada, o qual totaliza o valor de R$ xxx (xxxxxxxxxxxxxx), conforme 
Anexo I deste contrato. 
 
4.2 - O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando 
incluídas no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os 
lucros da contratada, conforme previsto no edital. 
 
4.3 - As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta do orçamento vigente 
para o exercício financeiro de 2021, a saber: 
 
0400 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
0404 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
2045 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO 
710100 – RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 
721900 – TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (PARTE 40%) 
33903900000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

 
5- DO PRAZO DE EXECUÇÃO E FORMA DE EXECUÇÃO 
 
5.1 – O presente contrato terá vigência até __/__/___, contado a partir da assinatura 
contratual. 
5.2 O serviço deverá ser prestado, conforme solicitação   expressa   da   Secretaria   
solicitante,   em    até    05    (cinco)   dias após cada solicitação. O prazo começa a correr 
no momento em que a contratada tiver ciência da solicitação. 
5.3. A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto”. 
 
6 - DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
6.1 pagamento será efetuado de forma parcelada, e mediante a comprovação das notas 
fiscais, por meio de Transferência Eletrônica em até 30 dias, na conta corrente de 
titularidade do CONTRATADO. 
 
6.2 O pagamento será efetuado contra empenho, até 30 (trinta) dias após a entrega do 
equipamento solicitado, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura e atestação do 
servidor responsável pelo recebimento. 
 
6.3 A Nota Fiscal/Fatura emitida pela contratada deverá conter, em local de fácil 
visualização, a indicação do nº do processo, nº do Pregão e da Ordem de Fornecimento, 
a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do produto e posterior liberação do 
documento fiscal para pagamento. 
 
6.4 Nenhum pagamento será efetuado à contratada na pendência de atestação de 
conformidade da entrega do(s) produto(s) e de cumprimento das obrigações contratuais 
assumidas. 
 
6 - DA TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO 
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7.1 - A CONTRATADA não poderá transferir o presente contrato a terceiros, no todo ou 
em parte, sem o expresso consentimento da contratante, dado por escrito, sob pena de 
rescisão do ajuste. 
 
8 - DAS RESPONSABILIDADES 
 
“A CONTRATADA FICA OBRIGADA A: 
8.1 Fornecer o material referido no Edital, conforme o modo e tempo convencionados; 
8.2 Responder por danos à Administração ou a terceiros decorrentes de vícios ou 
defeitos ocultos que tornem o material impróprio ao uso a que é destinado, ou lhe 
diminuam o valor, mesmo que o material pereça em poder do CONTRATANTE, em razão 
do vício existente ao tempo da entrega; 
8.3 Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
decorrentes do presente contrato; 
8.4 Manter durante toda a execução do contrato todas as condições de habitação e 
qualificação exigidas no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº 005/2021”. 
8.5 A recusa pela contratada em entregar o produto adjudicado acarretará a multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta. 
8.6 O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega, acarretará a multa de 0,5 
(zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por 
cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado. 
8.7 O não cumprimento da obrigação acessória sujeitará a contratada à multa de 10% 
(dez por cento) sobre o valor total da obrigação. 
8.8 Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a contratada, 
sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 
05 (cinco) anos impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios, e descredenciado do cadastro do Município, nos casos de: 
 
a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame; 
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável; 
d) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 
e) comportamento inidôneo; 
f) cometimento de fraude fiscal; 
g) fraudar a execução do contrato; h) falhar na execução do contrato. 
8.9 Para aplicação das penalidades previstas nos subitem 4 desta cláusula, 
8.10 Na aplicação das penalidades previstas no Edital, o Município considerará, 
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante 
ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos 
termos do que dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei nº 8.666/93. 
8.11 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
8.12 Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que for imposta a contratada em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 
 
9 – DAS PENALIDADES 
 
9.1 - O não fornecimento dos produtos ou serviços nos prazos determinados pela 
CONTRATANTE, importará na aplicação à CONTRATADA, de multa diária na ordem de 
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meio por cento sobre o valor do contrato. 
9.2 - A CONTRATADA, igualmente, será aplicada a multa descrita em 9.1, no caso da 
mesma descumprir qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste. 
 
9.3 – Às eventuais  multas  aplicadas  por  força  do  disposto  no  subitem precedente,  
não terá caráter compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem a 
CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos 
venham a acarretar, nem impedem a declaração de rescisão do pacto em apreço. 
 
9.4 - A inexecução total do contrato, importará à CONTRATADA a suspensão do direito 
de licitar e contratar com qualquer ente da administração direta ou indireta, conforme 
previsto no edital, contados da aplicação  de tal medida punitiva, bem como a multa de 
10% (dez  por cento) sobre o valor do contrato. 
 
9.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades 
elencadas nos subitens precedentes. 
9.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas serão descontados dos créditos a que a 
CONTRATADA tiver direito ou cobrados judicialmente. 
9.7 - Requisitado o produto ou serviço da empresa vencedora, não entregando esta no 
prazo previsto, a critério da administração poderá ser requisitado o mesmo produto da 
empresa vencedora em segundo lugar, sem prejuízos das sanções previstas nos subitens 
acima. 
 
10 – DA RESCISÃO 
10.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das 
penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que 
ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 78 da lei federal nº 8.666/93 e suas 
alterações. 
10.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob  qualquer  das  formas delineadas no art.  
79 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
10.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos  I  a  
XI, do art. 78 da lei  federal  nº  8.666/3  e  suas  alterações,  a CONTRATADA  sujeitar-
se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a dez por cento do valor do contrato. 
 
11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos danos que causar à 
CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes no 
fornecimento contratado, isentando esta última de toda e qualquer reclamação que possa 
surgir em decorrência do mesmo. 
11.2 - Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, que regulamenta as licitações e contratações promovidas pela administração 
pública. 
 
12 - DA TOLERÂNCIA 
12.1 - Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por 
omissões, a inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste 
contrato, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar 
esses mesmos itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma 
tolerância houvesse ocorrido. 
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13 – DO FORO 
13.1 - Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de Itororó-Ba, dirimir todas e 
quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E por assim estarem justas e Contratadas, as partes, por seus representantes legais, 
assinam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma, perante as testemunhas 
abaixo- assinadas, a tudo presentes. 
 
 
 
 
Itororó-Bahia, __ de ______de 2021. 
 
______________________________ 
Paulo Carneiro Rios 
Prefeito Municipal de Itororó-Ba 
CONTRATANTE 
 
_________________________ 
Aldair Alves Silva 
Fundo Municipal de Educação de Itororó 
 
 
________________________________________ 
CONTRATADA 
 
TESTEMUNHAS: 
 
_____________________________ 
CPF N.º 
 
_____________________________ 
CPF N.º   
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2021 
 

 
 
 
A empresa _____________________________, inscrita no CNPJ/MF nº. 
__________________, com sede à _______________________________, representada 
pelo Sr. ____________________________, portador do RG nº ______________ e 
inscrito no CPF/MF nº ___________________,  declara, sob as penas previstas em lei, 
que em suas instalações, não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
por menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 
 
Local e data,  de  de    
 

____________________________________ 
(NOME DA ASSINATURA DO RESPONSAVÉL ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.itororo.ba.io.org.br/


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ 
CNPJ: 13.752.993/0001-08 

Rua Duque de Caxias, 165 - Centro 
  Fone: (073) 3265-1910 – Fax: (073) 3265-1153 

 www.itororo.ba.io.org.br - CEP: 45.710-000 – Itororó-BA 

 

           

 

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO  N° 005/2021 
 
 
 
 
 
Nome da Empresa ____________________(CNPJ)  ,com sito à _________, declara, sob 
as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação e 
contratação com a administração pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Local e Data  ,  de  de    
 
 
 
 
 
 
 

 
Assinatura do responsável legal e carimbo do CNPJ 
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