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AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 181/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022
PROCESSO ADMNISTRATATIVO Nº 406/2022

O MUNICÍPIO DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público
interno, sito à Rua José de Souza Guedes, no 218, Centro, CEP 46.740-000,
inscrito no CNPJ sob o nº 13.922.612/0001-83, através do Pregoeiro Oficial do
Município, abaixo assinado, designado pelo Decreto Municipal nº 1893, datado
de 22 de fevereiro de 2021, em atendimento às disposições contidas na Lei
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente a Lei Federal nº
8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislação pertinente, torna publico para
conhecimento de quem possa interessar, que fará realizar no dia 21/09/2022, às
15H00MIN (QUINZE HORAS), na sala da Comissão Permanente de Licitação,
situada na sede da Prefeitura Municipal de Boninal, Rua José de Souza Guedes,
no 218, Centro, em sessão pública, licitação sob a modalidade de PREGÃO
PRESENCIAL, autuada sob o nº 014/2022, cujo objeto se refere a contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de recarga (toner e tinta)
de impressoras, para suprir as necessidades das diversas secretarias da
Prefeitura Municipal de Boninal, Estado da Bahia, conforme especificações,
quantidades e condições constantes do Anexo I – Termo de Referência e Anexo
II - Proposta de Preços.
PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS/OBRAS/SERVIÇOS: De acordo com
o Edital.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global.
O edital completo e informações complementares poderão ser obtidas junto a
Coordenadoria de Licitações e Contratos, através do Setor de Licitações, nos
dias úteis, na sala da Comissão Permanente de Licitação, diariamente, das
09:00HS as 12:00HS e das 14:00HS as 17:00HS, no endereço acima, pelo
telefone (75) 3330-2375 ou pelo e-mail: licitacaopmboninal2021@hotmail.com.
Boninal - Bahia, 09 de setembro de 2022.

Holdimar Alonso Paiva
Pregoeiro Oficial
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 181/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022
PROCESSO ADMNISTRATATIVO Nº 406/2022
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE RECARGA (TONER E TINTA) DE IMPRESSORAS, PARA SUPRIR AS
NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
BONINAL, ESTADO DA BAHIA.
EMPRESA: ______________________________________________________________
PESSOA PARA CONTATO: _________________________________________________
ENDEREÇO: _____________________________________________________________
CNPJ: __________________________________________________________________
TELEFONE: __________________________ WHATSAPP: ________________________
E-MAIL: _________________________________________________________________
Tomamos conhecimento, através do acesso à página https://www.boninal.ba.gov.br/
(Diário Oficial do Município de Boninal), cópia do instrumento convocatório da licitação na
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022 na forma acima identificada.
Local: ________________, _____ de _____________ de _________.
_________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA
Senhores Licitantes,
Visando comunicação futura entre a Comissão Permanente de Licitação deste Município e
essa Empresa, solicitamos o preenchimento do recibo de retirada do edital (modelo acima)
e envio ao Setor Responsável por meio do e-mail licitacaopmboninal2021@hotmail.com
A não remessa do recibo de retirada do edital exime a Coordenadoria de Licitações e
Contratos (Comissão Permanente de Licitação), vinculado à Secretaria Municipal de
Finanças, da comunicação de eventuais alterações e/ou retificações ocorridas no
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais sobre a presente
licitação.
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 181/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022
PROCESSO ADMNISTRATATIVO Nº 406/2022
I.
REGÊNCIA LEGAL
LEI FEDERAL Nº. 10.520/2002, DE 17 DE JULHO DE 2002, EM SUA REDAÇÃO ATUAL,
SUBSIDIARIAMENTE A LEI FEDERAL Nº. 8.666/1993, DE 21 DE JUNHO DE 1993, EM
SUA REDAÇÃO ATUAL, E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR.
II.

ÓRGÃO INTERESSADO/ SETOR
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.
 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

III.

MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022

V.

TIPO DE LICITAÇÃO

VII.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO

IV.
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO
406/2022 – DATADO DE 25/08/2022
VI.

MENOR PREÇO

FORMA DE FORNECIMENTO
ENTREGA PARCELADA

MENOR PREÇO GLOBAL.
VIII. OBJETO
A presente licitação tem por escopo a contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de recarga (toner e tinta) de impressoras, para suprir as
necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Boninal, Estado da
Bahia, conforme especificações, quantidades e condições constantes do Anexo I –
Termo de Referência e Anexo II - Proposta de Preços.
IX - LOCAL E DATA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO
E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES.
DATA: 21 DE SETEMBRO DE 2022
HORÁRIO: 15H00MIN (QUINZE HORAS)
LOCAL: NA SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO SITUADA NA SEDE DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL - RUA JOSÉ DE SOUZA GUEDES, NO 218 CENTRO – BONINAL – BAHIA.
X. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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UNIDADE
GESTORA

FONTE

PROJETO ATIVIDADE
PROGRAMA DE TRABALHO

03/03
–
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
05/05
–
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO
E
CULTURA
08/08
–
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
SAÚDE – FUNDO
MUNICIPAL
DE
SAÚDE
07/07
–
SECRETARIA
MUNICIPAL
AGRICULTURA,
TURISMO E MEIO
AMBIENTE
09/09
–
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL – FUNDO
MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL

0000

2007 – MANUTENÇÃO
SECRETARIA
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO

0001

2010 – MANUTENÇÃO DAS
AÇÕES DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO

3390.30.00

0002

2023 – MANUTENÇÃO DO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3390.30.00

0000

2051 – MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
AGRICULTURA, TURISMO E
MEIO AMBIENTE

3390.30.00

0000

2042 – DESENVOLVIMENTO
AÇÕES
DO
FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL

3390.30.00

XI. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
12 (DOZE) MESES

DA
DE
E

ELEMENTO DE
DESPESA /
NATUREZA DA
DESPESA
3390.30.00

XII – CAPITAL MÍNIMO OU PATRIMÔNIO
LÍQUIDO MÍNIMO
(NÃO APLICÁVEL)

XIII. LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL.
As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto
desta licitação serão prestadas pelo pregoeiro, diariamente, das 09:00HS as 12:00HS e
das 14:00HS as 17:00HS, no endereço acima, pelo telefone (75) 3330-2375 ou pelo email: licitacaopmboninal2021@hotmail.com.
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Todas as decisões e comunicações que se fizerem necessárias, inclusive o
julgamento final classificatório será anunciado em sessão pública ou através de
publicação no Diário Oficial do Município de Boninal - Bahia que poderá ser
consultado, também, através do site: https://www.boninal.ba.gov.br/.
PREGOEIRO RESPONSÁVEL:
Holdimar Alonso Paiva
Decreto Municipal nº 1893, de 22 de fevereiro de 2021.
https://www.boninal.ba.gov.br/Handler.ashx?f=diario&query=1031&c=95&m=0
XIV – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
14.1. Somente serão admitidas a participar desta Licitação as empresas:
14.1.1.
Que sejam empresas brasileiras legalmente constituídas;
14.1.2.
Que apresentarem os interessados credenciados;
14.1.3.
Que pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.
14.2. Não poderá participar desta licitação a empresa:
14.2.1. Reunida em consórcio;
14.2.2. Estrangeira que não funcione no País;
14.2.3. Que estiver cumprindo suspensão temporária do direito de participar de licitação
no Município de Boninal;
14.2.4. Que estiver impedida de contratar com a Administração direta ou indireta Federal,
Estadual ou Municipal;
14.2.5. Que tenham sido consideradas inidôneas por órgão ou entidade da
Administração Pública direta ou indireta Federal, Estadual ou Municipal ou tenham algum
registro nos Cadastros mantidos pelo Tribunal de Contas da União (TCU), Conselho
Nacional de Justiça (CNJ) e Controladoria Geral da União (CGU).
14.2.6. Que seja constituída por membros de sociedade que, em data anterior à sua
criação, haja sofrido penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração ou tenha sido declarada inidônea para licitar e contratar e que tenha objeto
similar ao da empresa punida, ou estejam registradas no(a):
14.2.6.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) mantido pela Controladoria
Geral da União – CGU;
14.2.6.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa (CNIA), disponível no Portal do Conselho Nacional de Justiça –
CNJ;
14.2.6.3. Lista de responsáveis declarados inidôneos para participar de licitação
na Administração Pública Federal, mantido pelo Tribunal de Contas da União
(TCU);
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14.2.7. Que tenha falência decretada, esteja em concurso de credores, em processo de
liquidação, dissolução, cisão, fusão ou incorporação;
14.2.8. Se enquadrem nas hipóteses previstas no artigo 9º da Lei 8.666;
14.2.9. Tenham dirigentes funcionários ou membro da administração pública do
Município de Boninal;
14.2.10. Que estejam sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou
jurídicas;
14.3. É vedada a representação a qualquer pessoa jurídica, nesta licitação, de mais de um
participante.
XV - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
15.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, as disposições da Lei Federal nº.
10.520 de 17 de julho de 2002, em sua redação atual, regulamentada pelos Decretos n.º s
3.555 de 08 de agosto de 2000 e 3.693 de 20 de dezembro de 2000, bem como pela Lei
Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, em sua redação atual, e pela Lei Complementar
123/2006 de 14 de setembro de 2006, em sua redação atual, no que for pertinente.
XVI - CREDENCIAMENTO
16.1. Entende-se como a fase que busca identificar o representante legal para falar em
nome de empresa licitante durante a reunião de abertura dos envelopes contendo a
documentação de habilitação e as propostas de preços.
16.2. Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pelo licitante,
mediante estatuto/contrato social, ou instrumento público/particular de procuração, ou
documento equivalente, e demais consultas conforme disciplinado no item 16.3. e 16.4.
16.3. O CREDECIAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE AO PREGOEIRO EM SEPARADO
DOS ENVELOPES, CONTENDO PARA CADA CASO DESCRITO NO ITEM 16.3.1 OU
16.3.2, A DOCUMENTAÇÃO DEVIDAMENTE NUMERADA PELO TOTAL DE FOLHAS
(1/10, 2/10... 10/10):
16.3.1. Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente:
a) Cópia do Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) Cópia do documento de identificação pessoal com foto (em perfeita condição de
leitura) do sócio com poderes para representar a empresa, presente na sessão;
c) Consulta de Empresa disponibilizada pela Junta Comercial do Estado do domicílio
ou sede do licitante, (as empresas sediadas no Estado da Bahia poderão obter tal
Consulta no site http://www.juceb.ba.gov.br/), devidamente atualizada (emissão não
superior a 30 dias).
d) Comprovações previstas no item 16.4. deste edital.
16.3.2. Quando a empresa se fizer representar por um representante que não seja
sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado com poderes para tal:
a) Cópia do Estatuto ou Contrato Social no qual estejam expressos os poderes de
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quem assinar a credencial;
b) Procuração na forma da Lei ou documento equivalente apresentado em forma de
carta em papel timbrado da licitante, podendo-se adotar o modelo constante do
ANEXO IV, contendo os dados de identificação do credenciado (nome, número do
documento de identificação e do CPF, endereço residencial), detalhando os poderes
para a prática dos atos necessários e inerentes ao procedimento licitatório, em
conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, assinado pelo titular ou representante
legal da licitante;
c) Cópia do documento de identificação pessoal com foto, do sócio com poderes
para assinar procuração do credenciamento (em perfeita condição de leitura);
d) Cópia do documento de identificação pessoal com foto do credenciado (em
perfeita condição de leitura);
e) Consulta de Empresa disponibilizada pela Junta Comercial do Estado do domicílio
ou sede do licitante, (as empresas sediadas no Estado da Bahia poderão obter tal
Consulta no site http://www.juceb.ba.gov.br/), devidamente atualizada (emissão não
superior a 30 dias).
e.1. Caso a Junta Comercial do Estado sede da licitante não disponibilize em seu
portal da rede mundial de computadores, a Consulta de Empresa indicada, poderá a
licitante substituir por documento oficial da Junta Comercial onde seja possível
constatar o histórico de alterações da empresa.
f) Comprovações previstas no item 16.4. deste edital.
16.4. No ato do credenciamento deverá ser apresentada:
16.4.1. Para o(s) sócio(s) majoritário(s), mediante número do Cadastro de Pessoa
Física - CPF:
a) Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos, mantido pelo Tribunal de Contas da
União
(TCU),
obtida
no
site
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0) - emissão não
superior a 30 dias.
b) Comprovante de Situação Cadastral do Cadastro de Pessoa Física (CPF),
expedido pela Secretaria da Receita Federal e obtida no site
(https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPu
blica.asp) - emissão não superior a 30 dias.
c) Certidão negativa de Improbidade Administrativa que comprove a inexistência
de Registo no CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de
Improbidade e Inelegibilidade, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, obtida no
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php) - emissão não
superior a 30 dias.
d) Impressão da consulta que comprove a inexistência de Registro no CEIS Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, obtida no site
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(http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis) - emissão não superior a 30
dias.
e) Impressão da consulta que comprove a inexistência de Registro no CNEP Cadastro
Nacional
de
Empresas
Punidas,
obtida
no
site
(http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep?ordenarPor=nome&direcao=a
sc) - emissão não superior a 30 dias.
16.4.2. 16.4.2. Para sua personalidade jurídica (CNPJ):
a) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica que comprove a inexistência de
quaisquer registros nos seguintes órgãos: Tribunal de Contas da União (TCU),
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Controladoria Geral da União (CGU) obtida
no site (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br) - emissão não superior a 30 dias.
16.5. Cada licitante poderá credenciar apenas um representante, ficando este adstrito a
apenas uma representação.
16.6. A licitante que não atender a todas as condições para credenciamento aplicar-se-á
para cada caso as medidas a seguir elencadas:
16.6.1.
Se o(s) documento(s) ausentes forem de livre consulta na internet, o Pregoeiro
e Equipe de Apoio irá proceder à referida consulta e complementará a credencial da
licitante;
16.6.2.
Se o(s) documento(s) ausentes não forem de livre consulta na internet, a
licitante não terá o seu representante credenciado;
a) Terá o ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREÇOS e o ENVELOPE “B” DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, acolhidos; e,
b) Não poderá se manifestar durante a sessão, nem manifestar intenção de interpor
recurso.
16.7. Concluída a fase de credenciamento, os licitantes deverão entregar ao Pregoeiro a
Declaração de Conhecimento e Atendimento as Condições de Habilitação e a
Declaração de Micro e Pequena Empresa previstas neste edital, ANEXOS V E VI,
respectivamente, e ainda a Declaração de Não Beneficiário dos Programas Sociais do
Governo Federal (ANEXO VIII) e os envelopes da proposta de preços e dos documentos
de habilitação, não sendo mais aceitas novas propostas.
16.8. Concluída a fase de credenciamento, não cabe desistência da proposta.
XVII - PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "A"
17.1. A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, indevassável e
rubricado pelo representante legal da empresa ou por seu mandatário identificado como
Proposta de Preços, endereçada ao Pregoeiro, com indicação dos elementos constantes
dos itens III (MODALIDADE) e VIII (OBJETO) deste Edital, além da Razão Social da
empresa (modelo abaixo).
NOME DA LICITANTE PROPONENTE
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À
PREFEITURA MUNICPAL DE BONINAL
ENDEREÇO: SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO SITUADA NA
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL - RUA JOSÉ DE SOUZA
GUEDES, NO 218 - CENTRO – BONINAL – BAHIA.
ENVELOPE A - "PROPOSTA DE PREÇOS"
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022
17.2. A proposta de preços deverá estar em original, datilografada ou digitada apenas no
anverso, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas,
datada e assinada pelo representante legal da licitante, ou por seu mandatário, sendo
necessária, nesta última hipótese, a juntada da procuração que contemple expressamente
este poder.
17.3. Ocorrendo divergência entre o preço por item em algarismo e o expresso por
extenso, será levado em conta este último.
17.4. A proposta apresentada deverá incluir todas e quaisquer despesas necessárias para
o fiel cumprimento do objeto desta licitação, inclusive todos os custos com material de
consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da
contratada, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais
empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação,
aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que,
direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela contratada das
obrigações.
17.5. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas,
considerando a condição de pagamento à vista, não devendo, por isso, computar qualquer
custo financeiro para o período de processamento das faturas.
17.6. A proposta de preços terá prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data
fixada no item IX do preâmbulo para início da sessão pública, facultado, porém, aos
proponentes estender tal validade por prazo superior.
17.7. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de
pagamento na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a
proponente que assim o fizer.
17.8. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste instrumento,
nem propostas com PREÇO GLOBAL ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos.
17.9. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências
deste Instrumento ou que consignarem valor global superior aos praticados no mercado ou
com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – Boninal – BA - CEP 46740-000
Telefone: (75) 75 3330-2375
E-mail: licitacaopmboninal2021@hotmail.com

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022 – FL. 8/57

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NJDEMKU1MEEWNTCYRDC3MJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
9 de Setembro de 2022
11 - Ano XV - Nº 2198

Boninal

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
CNPJ Nº 13.922.612/0001-83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos
insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato.
17.10. A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos
legais e regulamentares em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados.
XVIII - HABILITAÇÃO - ENVELOPE B
18.1. As licitantes deverão incluir no Envelope A – HABILITAÇÃO a documentação em
envelope lacrado, no qual possam ser identificados o nome ou razão social, modalidade,
número e data da licitação, além da expressão Habilitação, podendo a Comissão, antes da
homologação, solicitar o documento original para verificação.
18.1.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original,
cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração
perfeitamente legível, com prazo vigente na data de realização do certame.
18.1.2.
Tais documentos deverão estar em perfeita condição de leitura (sob pena de
inabilitação), com índice de documentos, sem cortes de informações ou rasuras e
devidamente numeradas mencionando o número da folha pelo total de páginas, ou seja
(1/x), com o devido índice.
MODELO PARA IDENTIFICAÇÃO DO ENVELOPE - A
NOME DA LICITANTE PROPONENTE
À
PREFEITURA MUNICPAL DE BONINAL
ENDEREÇO: SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO SITUADA NA
SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL - RUA JOSÉ DE SOUZA
GUEDES, NO 218 - CENTRO – BONINAL – BAHIA.
ENVELOPE B - "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022
18.2. Na Habilitação Jurídica exigir-se-á dos interessados:
a) Cópia autêntica dos Documentos Pessoais (documento de identificação pessoal com
foto) do(s) sócio(s) da empresa;
b) Registro comercial, no caso de empresa individual;
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos
da eleição de seus atuais administradores, na qual deverá estar contemplado, dentre os
objetos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto
da licitação;
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d) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil acompanhada de prova da
Diretoria em exercício;
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 se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br.
18.3. A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual.
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante.
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante.
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Dívida Ativa da União, Receita
Federal e INSS), mediante certidão expedida pela Secretaria da Receita Federal.
f) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FTGS/CRF, emitida pela Caixa
Econômica Federal.
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal
Superior do Trabalho (TST).
18.3.1. Da Regularidade Fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006:
a) As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento
diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, deverão:
a.1. Ter apresentado a Consulta de Empresa disponibilizada pela Junta
Comercial do Estado do domicílio ou sede do licitante na fase de Credenciamento.
a.2. Apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
a.2.1. Nesta hipótese, havendo alguma restrição na comprovação de regularidade
fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
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b) A não – regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal
nº 8.666/93.
c) As regras estabelecidas neste item 18.3.1 se estenderão ao Microempreendedor
Individual (MEI), no que couber.
18.4. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes
documentos:
18.4.1. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e
compatível em características com o objeto da licitação, através da apresentação de
atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado.
a) Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial do
concorrente ou pelo próprio concorrente ou por empresas das quais participem sócios ou
diretores do concorrente, ou ainda empresas das qual o concorrente integre o seu quadro
societário.
a.1.) A comprovação de aptidão:
a.1.1.) quando emitido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público, deverá vir
acompanhada da(s) cópia(s) do(s) contrato(s) com a respectiva contratante do
fornecimento/execução atestado, acompanhado da respectiva publicação, onde fique
evidente a compatibilidade do objeto do contrato;
a.1.2.) quando emitido por pessoa(s) jurídica(s) de direito privado ou afim,
deverá vir acompanhado de cópias de notas fiscais para comprovar o
fornecimento/execução em compatibilidade com o objeto do contrato.
b) Alvará de Licença e funcionamento, expedido pela Prefeitura Municipal da Sede da
Licitante ou Distrito Federal.
18.5. A Qualificação Econômico-Financeira será comprovada mediante a apresentação
dos seguintes documentos:
a) Certidão Negativa de Concordata, Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial,
expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica dentro do prazo de validade.
a.1) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante
deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi
acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de
2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais
requisitos de habilitação.
18.6. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
18.6.1. Declaração firmada pelo representante legal da proponente, conforme modelo do
ANEXO VII integrante do presente edital para cumprimento da exigência prevista na Lei
Federal n° 9.854/99, que acrescentou os incisos V ao artigo 27 e XVIII ao artigo 78 da Lei
Federal n° 8.666/93, nos termos do Decreto Federal n° 4.358/02.
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XIX - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
19.1. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL.
19.2. O pregoeiro analisará as propostas de preços dos licitantes participantes em
consonância com o descrito no Termo de Referência (Anexo I do Edital).
19.3. Será considerada vencedora do certame a licitante que apresentar o MENOR PREÇO
GLOBAL e atender as exigências deste ato convocatório.
19.4. No caso de discordância entre os valores numéricos e os por extenso, prevalecerão
estes últimos, para efeito da classificação.
XX– PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO
20.1. FASE INICIAL
a) A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão pública do pregão, com a
divulgação das propostas de preços recebidas e em consonância com as especificações e
condições detalhadas pelo edital;
b) Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos Envelopes A e B, com a
respectiva documentação, não cabe desistência da proposta.
c) A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação será
realizada sempre em ato público, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos
licitantes e pelo pregoeiro.
d) O pregoeiro procederá à abertura dos Envelopes A, conferirá e examinará as propostas
nele contidas, bem como a regularidade das mesmas.
d.1) Havendo necessidade de apresentação de demonstração de compatibilidade do
bem, o pregoeiro fixará prazo para sua realização, devendo ser notificados todos os
participantes, ficando esclarecido que a desconformidade e incompatibilidade da
amostra com os requisitos e especificações do instrumento convocatório implicará na
desclassificação da proposta e que a não apresentação será reputada desistência,
com as consequências estabelecidas em lei.
e) O pregoeiro, após o exame e conferência das propostas, classificará a de menor preço e
aquelas que tenham apresentado valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por
cento) relativamente à de menor preço.
f) Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços 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.
g) 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.
h) Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do edital e
esteja com o preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita,
devendo o pregoeiro negociar, visando obter preço melhor.
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i) Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o pregoeiro suspenderá o
pregão e estabelecerá uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para o
recebimento de novas propostas.
20.2. ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS
a) Após a classificação das propostas, será dado início à 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 selecionada de maior preço e
seguido dos demais, em ordem decrescente, até que não haja mais cobertura da oferta de
menor valor. 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 licitante, para efeito de ordenação das propostas.
b) Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
c) Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro
examinará a aceitabilidade de todas as propostas classificadas, quanto ao objeto e valor,
decidindo motivadamente a respeito.
d) Em caso de empate, 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:
d.1. Entendem-se por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento)
superiores à proposta mais bem classificada.
d.2. Nesta hipótese, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada
vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto
licitado.
d.3. O direito a ofertar proposta de preço inferior somente será deferido às licitantes
que estejam presentes na sessão e deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco)
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
e) Sempre que houver sorteio deverá ser lavrada ata específica.
f) Sendo aceitáveis as propostas, o pregoeiro dará início à fase de habilitação com a
abertura do envelope contendo a documentação de todas as proponentes, confirmando as
suas condições de habilitação.
g) Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o licitante habilitado será
declarado vencedor.
h) Se a oferta não for aceita ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o
pregoeiro examinará a oferta subseqüente, na ordem de classificação, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente e assim sucessivamente até a
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apuração de uma proposta que atenda às condições estabelecidas neste edital, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor.
i) 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 da licitante.
j) 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; os recursos interpostos e demais
ocorrências relevantes.
k) A Ata da sessão deverá ser assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e licitantes
presentes.
l) Para a contratação, será observada, em caso de negociação, proposta de preços
readequada ao que foi ofertado no lance verbal, que deverá guardar compatibilidade com a
proposta escrita.
m)
Serão registrados em Ata todos os preços propostos pelos licitantes habilitados, de
acordo com a ordem de classificação obtida, em conformidade com o tipo de licitação
definido neste edital, desde que atenda a todos os requisitos exigidos para o pleno
atendimento às condições deste instrumento, podendo ser registrados vários preços para o
mesmo material ou serviço.
n) Na hipótese de cotação inferior à quantidade demandada, serão registrados em Ata os
preços de todos os licitantes classificados e publicados na imprensa Oficial do Município,
até que seja atingido o total licitado do material ou serviço em função da capacidade de
fornecimento do bem ou da realização do serviço.
o) Em nenhuma hipótese os preços cotados que se apresentarem superiores aos de
mercado serão registrados.
20.3. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
a) A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de
até 03 (três) dias, a contar da solicitação do Pregoeiro e deverá seguir o estabelecido no
ITEM XVII do presente edital.
b) O pregoeiro se entender necessário poderá solicitar Planilha de Composição de Preços
Unitários (CPU), conforme estabelecido na Lei Federal nº 8.666/93, art. 7º., § 2º, inc. II.
c) 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.
XXI - RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
21.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
Pregão.
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21.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.
21.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para
realização do certame.
21.4. Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, quando lhe será
concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso,
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.
21.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante para recorrer da decisão do
pregoeiro importará a decadência do direito de recurso e consequentemente à adjudicação
do objeto da licitação ao licitante vencedor.
21.6. Quando mantida a decisão, será realizado pelo Pregoeiro no prazo de até 03 (três)
dias úteis a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior.
21.7. A autoridade superior do órgão promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias
úteis para decidir o recurso.
21.8. O recurso contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo.
21.9. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
XXII – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
22.1. Não havendo a manifestação de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à
proponente vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
22.2. Ocorrendo à manifestação da interposição de recurso e decididos os recursos
eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade superior adjudicará o objeto licitado ao licitante vencedor, homologando, em
seguida, o procedimento licitatório.
22.3. A homologação do objeto desta licitação está condicionada a aprovação das amostras.
22.4. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à
contratação.
XXIII – DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS
23.1. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da contratante, não excluindo nem
reduzindo a responsabilidade da contratada.
23.2. As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou entidade contratante em nada
restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada no que concerne à
execução do objeto contratado.
23.3. O pagamento será realizado pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Boninal, em
até 15 (quinze) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de
atestada pela Contratante o recebimento definitivo do objeto licitado, desde que não haja
pendência a ser regularizada pelo contratado.
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23.4. Visando maior agilidade no processo de pagamento, recomenda-se a empresa
vencedora ser correntista junto ao Bando do Brasil S/A.
23.5. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,
ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e,
será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se
refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.
23.6. As demais condições estão previstas na Minuta do Contrato (Anexo III)
XXIV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
24.1. Ao Pregoeiro e sua Equipe de Apoio prestarão, às empresas interessadas, quaisquer
esclarecimentos relativos a presente licitação, no endereço onde ocorrerá a licitação.
24.2. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro com
assessoramento da Equipe de Apoio com base na legislação vigente.
24.3. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
24.4. Se a empresa for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. Se
for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial.
24.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas
ou empresas de pequeno porte que declararem este fato, será assegurado prazo de 05
(cinco) dias úteis a partir da convocação, para o saneamento da falha, sendo este prazo
prorrogável por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Boninal.
24.6. No ato da aquisição do Edital o adquirente deverá observar se o seu exemplar está
devidamente completo e acompanhado dos seguintes anexos:
Anexo I –
Anexo II –

Termo de Referência / Especificação dos Materiais;
Proposta de Preços;

Anexo III - Minuta do Contrato;
Anexo IV – Modelo de Credencial;
Anexo V – Declaração
Habilitação;

de

Conhecimento

e

Atendimento

as

Condições

de

Anexo VI – Modelo de Declaração de Micro e Pequena Empresa;
Anexo VII – Declaração da Inexistência de Menor no quadro da Empresa;
Anexo VIII - Modelo Declaração de Não Beneficiário dos Programas Sociais do
Governo Federal.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – Boninal – BA - CEP 46740-000
Telefone: (75) 75 3330-2375
E-mail: licitacaopmboninal2021@hotmail.com

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022 – FL. 16/57

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NJDEMKU1MEEWNTCYRDC3MJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
9 de Setembro de 2022
19 - Ano XV - Nº 2198

Boninal

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
CNPJ Nº 13.922.612/0001-83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.7. O pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo
promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
24.8. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à
contratação.
24.9. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da
Comarca da Cidade de Boninal, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
24.10. A divulgação dos demais atos atinentes ao certame ocorrerá no Diário Oficial do
Município de Boninal - Bahia que poderá ser consultado, também, através do site:
https://www.boninal.ba.gov.br/.
Boninal – Bahia, 09 de setembro de 2022.

Antônio Carlos Souza Rodrigues
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

Erivaldo de Souza Santos
Secretário Municipal de Educação e Cultura

Adriana Araújo Silva
Secretária Municipal de Saúde

Leila Aparecida de Souza
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recarga (toner e
tinta) de impressoras, para suprir as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura
Municipal de Boninal, Estado da Bahia.
2. NECESSIDADE
Suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Boninal para continuar executando os
serviços essenciais de impressão dos documentos, por ela produzidos, nos diversos setores da
mesma.
O fornecimento de recargas de cartuchos e toner justifica-se tendo em vista a necessidade
do devido suporte material às atividades administrativas exercidas em serviços essenciais
de impressão de documentos, nos diversos setores da Prefeitura municipal de Boninal, do
estado da Bahia.
3. MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
O Município de Boninal é localizado na Chapada Diamantina (na região central do Estado
da Bahia), tem seu nome estabelecido em função da bonina, uma flor que, inclusive, se
assemelha a flor produzida pela planta "quiabento". Antes de se tornar Boninal, este
município também já se chamou Freve, Sumidouro e Guarany. Possui uma área territorial
de 896,857 km² (2019), sua população estimada 14.446 habitantes (IBGE 2020), com uma
quantidade significante rural.
Boninal é a queridinha da Chapada, pois, assim como as cidades da Chapada Diamantina
que ladeiam, tem uma beleza única, com habitantes hospitaleiros que transbordam
simpatia, além de muito alto astral, somando isto a tranquilidade de uma cidade do interior.
Como em toda a Chapada Diamantina, Boninal é muito vasto em Cultura. O município é
conhecido através dos Grupos de Reiseiros, Bumba Meu Boi, das festas dos Padroeiros,
dos festejos juninos, do artesanato e da culinária.
O município tem as festas do Padroeiro da sede e dos povoados, onde em alguns locais
duram até uma semana. Destacam-se as Festas do Senhor do Bomfim e de Nossa
Senhora das Graças na sede e a de São Sebastião na Vila de Nova Colina.
Conhecida na região pelo seu São João, uma grande festa tradicional que acaba por ser
atrativa para turistas além de ser uma atração para as cidades vizinhas. O município de
Boninal faz calendário de festas juninas da Bahiatursa, órgão oficial de turismo da Bahia,
responsável pela coordenação e execução de políticas de promoção, fomento e
desenvolvimento do turismo no estado.
Além da sua tradicional festa junina, o município de Boninal atrai diversos olhares pelo que
a natureza teve a lhe oferecer. Uma linda cachoeira faz parte deste paraíso que se chama
Boninal, esta é a Cachoeira dos Índios, uma beleza exuberante que te traz paz e uma
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sintonia com a natureza e a história do Brasil. Nesta cachoeira pode-se observar pintura
rupestres, datadas de 2.000 A.C.
Isso, sem falar nas delícias gastronômicas feitas pelas senhoras da região. A culinária é
variada: Malamba, Godó de Banana Verde, Cortadinho de Palma com Torresmo,
Brevidade, Avoador, Beiju, etc.
Esse cenário evidencia a relevante importância de ações para atender a demanda local ao
que se refere à educação, esporte, saúde, cultura, sustentabilidade, turismo, lazer,
infraestrutura, social e geração de renda.
A Secretaria Municipal de Saúde está iniciando o segundo ano da gestão municipal, onde
realizamos a criação do novo Plano Municipal de Saúde 2022 a 2025, baseado no perfil
sócio epidemiológico do município, mantendo o foco no cumprimento da democracia e da
participação popular, focando em criar melhores acessos a saúde à população local,
levando atendimento médico nas localidades mais distantes, aumentando a oferta na coleta
de exames laboratoriais; realização de capacitação dos profissionais das equipes de saúde
em diversos temas, continuidade do Programa Saúde nas Escolas – PSE, entre outros
avanços na saúde do município. Deste modo, dando continuidade quanto ao diagnóstico de
forma rápida e precisa, uma vez que diminua o sofrimento do paciente e custos de
medicamentos utilizados como paliativo.
O transporte do município Boninal é feito através da malha viária BA-148 que liga a cidade
de Boninal a BR-242 onde possuí Hospital Regional da Chapada na cidade de SEABRA,
situado a 54 km da cidade de BONINAL-BA. Os serviços de saúde ofertados pela Rede de
Saúde do Município são essencialmente de Atenção Básica e hospital de Pequeno Porte
com poucos recursos a saúde da população local, necessitando desse modo recorrer a
iniciativa privada para assegurar aos munícipes a realização de serviços especializados.
Portanto é de extrema necessidade destacar que o município dispõe de 04 (quatro)
Unidades Básica de Saúde; 16 (dezesseis) Unidades Satélite para Assistência a Saúde e
ainda de 01 (um) hospital de Pequeno Porte, sob responsabilidade do Fundo Municipal de
Saúde de Boninal, Estado da Bahia.
Além de todas estas unidades supracitadas acima, a Secretaria Municipal de Saúde
mantém na capital do Estado (Salvador) um espaço para hospedar pacientes Boninalenses
na capital do Estado para tratamento médico adequado para alguns pacientes, mais
precisamente uma Casa de Apoio para acomodá-los e dessa forma garantir a saúde dos
munícipes. Sendo assim, a Secretaria de Saúde de Boninal, necessita manter um ambiente
adequado para recepcionar estes pacientes, como também uma nutrição de acordo com as
especificidades patológicas de cada paciente
Cumpre destacar também que na busca do aperfeiçoamento da saúde do nosso município
temos realizados diversas ações, tais como: Campanhas de vacinação, reuniões da
regional (DIRES), reuniões mensais com ACS e ACE, dentre outras.
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Destacamos que o artigo 196 da Constituição Federal afirma que “a saúde é direito de
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” e ainda conforme o artigo
199, parágrafo 1º que prevê que a assistência à saúde é livre à iniciativa afirmando que as
instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde,
segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo
preferência às entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
Em sua atual gestão a Secretaria de Saúde, tem implantado estratégias para fortalecer os
serviços em saúde, para tanto, se faz necessário abastecer as Unidades de Saúde com
medicamentos e insumos para manutenção dos serviços básicos, assegurando assim
qualidade no serviço, oferecendo melhor tratamento ao paciente.
No que se refere a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento termos que se
necessário o deslocamento de servidores e assessores advindos de outras localidades,
que necessitam permanecer maior tempo no Município (distritos e povoados), em face da
participação em reuniões, cadastramentos, operações de sistemas, promoção de ações de
políticas públicas, apoio na execução de eventos produzidos para a comunidade no intuito
de promover e incentivar o desenvolvimento do Município nos diferentes aspectos de
diversidade cultural, turístico, administrativo, social, sustentabilidade, educacional, em
infraestrutura, socioeconômico e de saúde, primando pela formação de nossos munícipes e
comunidade participante de capacitações, palestras, seminários como toda e qualquer
atividade promovida pelas Secretarias.
Importante destacar que além desta atuação, as Secretarias desenvolvem atendimentos
diversos e outras ações que demandam os alimentos objeto desta licitação e, de acordo
com a estrutura do município os ÓRGÃOS DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, são
responsáveis pela supervisão, coordenação e efetivação de diversas funções que
depreendem recursos humanos e materiais.
A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento desenvolve atendimentos
diversos e outras ações que demandam recursos humanos e materiais. Temos também as
Secretarias: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; Secretaria Municipal de
Agricultura, Turismo e Meio Ambiente; Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes,
Secretaria Municipal de Finanças e Gabinete do Prefeito, que prestam atendimento ao
público, sobretudo da zona rural. Portanto, necessário se faz aquisição de gêneros
alimentícios, para atender as demandas de apoio para as atividades administrativas
desenvolvidas nos Departamentos e nas Secretarias supramencionadas.
Assim, considerando as atividades e ações necessárias para o desenvolvimento dos
serviços da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento (Neste caso, a
Secretaria de Administração e Planejamento estará responsável por gerenciar este objeto
também para as demais secretarias), faz-se necessário o deslocamento de servidores e
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – Boninal – BA - CEP 46740-000
Telefone: (75) 75 3330-2375
E-mail: licitacaopmboninal2021@hotmail.com

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022 – FL. 20/57

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NJDEMKU1MEEWNTCYRDC3MJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
9 de Setembro de 2022
23 - Ano XV - Nº 2198

Boninal

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
CNPJ Nº 13.922.612/0001-83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

assessores advindos de outras localidades, que necessitam permanecer maior tempo no
Município (distritos e povoados), em face da participação em reuniões, pesquisas,
cadastramentos, operações de sistemas, promoção de ações de políticas públicas, apoio
na execução de eventos produzidos para a comunidade no intuito de promover e incentivar
o desenvolvimento do Município nos diferentes aspectos de diversidade cultural, turístico,
administrativo, social, sustentabilidade, educacional, em infraestrutura, socioeconômico e
de saúde, primando pela formação de nossos munícipes e comunidade participante de
capacitações, palestras, seminários como toda e qualquer atividade promovida pelas
Secretarias já citadas, como também, viabilizando condições básicas para o exercício das
atividades da Segurança Pública, (policiais militares e policiais civis) e da mesma forma,
assegurando o acesso a alimentação dos detentos no Município.
Também importante destacar a necessidade de aquisição de gêneros alimentícios
perecíveis – carnes e derivados para atender a demanda da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, do SUAS em Movimento e do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos.
Faz-se necessário a aquisição dos alimentos para suprir as necessidades dos usuários dos
Serviços de Convivência que são vinculados e referenciados ao CRAS. Durante a
realização das atividades serão preparados lanches aos usuários do Programa, tanto na
sede quanto em algumas comunidades onde serão prestados os serviços de convivência
para Crianças e adolescentes de 6 a 12 anos e o encontro de idosos. Além da demanda do
SCFV, há necessidade também de propiciar alimentação adequada para os funcionários
que irão se deslocar até as comunidades no Programa SUAS em Movimento.
A Educação Alimentar e Nutricional “Se configura enquanto uma ferramenta para contribuir
com o Direito Humano a Alimentação Adequada, por meio da reflexão de temáticas que
estimulem a prática autônoma e voluntária de hábitos alimentares saudáveis pelas
famílias”. (CADERNO, 2014, p.13). Mediante os elementos mencionados, verifica-se que
os CRAS são espaços funadamentais para contribuir para a promoção dos direitos, bem
como do envelhecimento ativo e saudável, do exercício da cidadania, proporcionando a
autonomia e o protagonismo dos usuários atendido pelo SCFV.
Justifica-se que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Boninal tem como
objetivo principal promover a inclusão social, reduzir as desigualdades e garantir o acesso
aos programas, serviços e benefícios socioassistenciais proporcionando o fortalecimento
dos vínculos familiares e comunitários. Avaliar o impacto das políticas sociais e seus
benefícios sobre a realidade socioeconômica da população atendida. Para isso a
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social conta com profissionais das áreas de
Serviço Social, Psicologia, entre outras, as quais complementam as ações da rede de
Proteção Social Básica (CRAS) consolidando o Sistema Único da Assistência Social –
SUAS. Dentro desta perspectiva, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social possui
o compromisso de promover o caráter público da Seguridade Social estabelecido na
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Constituição Federal de 1988, regulamentado na Lei Orgânica da Assistência Social –
LOAS/1993, pela Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2014, como também pela
Lei nº 730/2017, de 12 de maio de 2017, que cria o Sistema Único de Assistência Social do
município de Boninal.
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, órgão gestor da Política de Assistência
Social no município de Boninal - BA, tem como encargo a coordenação e a organização do
Sistema Único de Assistência Social – SUAS no âmbito local, afiançando a integralidade da
proteção socioassistencial à população a partir da oferta de serviços de forma
territorializada, em quantidade e qualidade, conforme colocado nas normativas legais.
Procurando atender a um compromisso do Governo Municipal para com a Política de
Assistência Social, a SEMAS adota a atribuição de consolidar essa política em âmbito
municipal em consonância com o Sistema Único de Assistência Social – SUAS. Sistema
articulador e provedor de ações de Proteção Social Básica, e Especial, afiançador de
seguranças sociais, com monitoramento e avaliação de suas ações, processos e
resultados, cujo alvo é obter maior eficiência e eficácia nos investimentos públicos e
efetividade no atendimento à população.
O Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, se apresenta como uma estratégia
relevante para a consolidação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. O
atendimento é voltado às pessoas em situação de risco pessoal e social, objetivando a
inserção na rede de proteção do Município. O CRAS é uma unidade descentralizada que
presta serviços sociais em Boninal – BA, desenvolvendo programas sócios assistenciais. O
principal deles é o PAIF (Programa de Atenção Integral à Família), um serviço de Proteção
Social Básica de caráter continuado, que articula serviços disponíveis e faz
encaminhamentos a Rede de Assistência Social do município e Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos. É a casa da família, local de convivência e acolhimento.
Atividades diárias: Orientações e encaminhamentos, Serviços de Proteção e Atendimento
Integral à Familia ( PAIF ), visitas domiciliares, feitos pela equipe de trabalho, com o
objetivo de aumentar o acesso a benefícios socioassistenciais e programas de
transferência de renda, bem como aos demais direitos sociais, civis e políticos.
Os prontuários são verificados mensalmente para atestar o devido acompanhamento das
famílias, e auferir a qualidade cadastral, visando sempre a plenitude no acolhimento aos
usuários. A equipe da sede está resonsável pelo atendimento dos usuários da sede,
enquanto que a equipe volante tem como prioridde o atendimento dos usuários da área
rural, inclusive dos locais mais distantes e de difícil acesso. Os atendimentos são
realizados de segunda a sextas-feira. A equipe técnica volante presta atendimentos
domiciliar na zona rural de segunda a quinta, fazendo o acompanhamento das famílias em
vulnerabilidade, sendo uma demanda de competência do CRAS, averigua-se as
necessidades e possíveis soluções, não sendo pertinente ao CRAS, são realizados os
encaminhamentos necessários para os órgãos competentes.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – Boninal – BA - CEP 46740-000
Telefone: (75) 75 3330-2375
E-mail: licitacaopmboninal2021@hotmail.com

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022 – FL. 22/57

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NJDEMKU1MEEWNTCYRDC3MJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
9 de Setembro de 2022
25 - Ano XV - Nº 2198

Boninal

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
CNPJ Nº 13.922.612/0001-83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O CRAS tem parceria com outras redes, onde se discute demandas mais urgentes, e
cada um emite opiniões e possíveis soluções, dando assim sua parcela de contribuição. Os
técnicos do CRAS, tanto volante, quanto da sede reunem-se mensalmente, com o objetivo
de avaliar e discutir como estão sendo desenvolvidas as atividades e se quando há
alguma demanda, ou dificuldade, eles recebem orientações, afim de melhorar o
atendimento/acompanhamento dos usuários.
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças de 06 a 10 anos.
Adolescentes de 11 a 17 anos e idosos. Destaca-se que a execução deste Serviço para
crianças de 06 a 10 anos se dará na localidade de Picos e Curral Velho, Mulungu,
Conceição e Guaribas. Adolescentes de 11 a 17 anos na Sede do município, em Nova
Colina e no Cedro. Teremos Grupo de Idosos em Nova Colina, Boninal, Cutia e Conceição.
O foco deste Serviço é a constituição de espaço de convivência, formação para
participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia dos
participantes, os serviços são oferecidos a partir dos interesses, demandas e
potencialidades. As intervenções são pautadas em experiências lúdicas, culturais e
esportivas como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção
social. Inclui crianças e adolescentes submetidos a violações, cujas atividades contribuem
para ressignificar vivências de isolamento e de violação de direitos, bem como propiciar
experiências favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidades e na prevenção de
situação de risco pessoal e social. Devido a crise de saúde pública causada pela
disseminação da covid 19, os serviços ficaram suspensos durante quase todo o ano de
2021, porém em Setembro foi realizada reunião com a equipe e nos meses de novembro e
Dezembro conseguimos realizar atividades com os idosos em Nova Colina e com as
crianças de Picos , Curral Velho e Mulungu. Fizemos planejamento para que em 2022 o
serviço volte a ser prestado de maneira presencial e regular.
SUAS EM MOVIMENTO - O Programa SUAS em Movimento tem por objetivo levar os
serviços ofertados nas unidades de atendimento da Secretaria e dos CRAS até as
comunidades. As atividades tiveram início a partir do dia 07 de março onde os profissionais
do CRAS e CAD Único estarão realizando os seguintes atendimentos: Carteira do Idoso,
Atualização cadastral do Programa Auxílio Brasil, Realização de Cadastro Único, visitas
domiciliares e encaminhamentos à rede socioassistencial. Serão sete profissionais
envolvidos na ação que irão necessitar de alimentação, pois ficarão disponíveis para
atender a comunidade durante o dia todo.
PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (PIS) - O Programa Criança Feliz,
caracteriza-se através da prática de visitas domiciliares, desenvolvidas pelos visitadores no
domicílio da família incluída no Programa. Elas representam uma estratégia de
aproximação dos serviços com a família atendida e, por isso, favorecem um
reconhecimento mais preciso das características, potencialidades e necessidades de cada
contexto, resultando em sugestões de intervenção singulares, pertinentes a cada realidade.
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Estudos apontam que as visitas domiciliares são efetivas para fortalecer os vínculos e as
competências da família para o cuidado das crianças e promover o desenvolvimento
infantil. As visitas e atividades são realizadas com a perspectiva de prevenção, da proteção
e da promoção do desenvolvimento infantil na Primeira Infância. Por das quais, às famílias
participantes, as equipes do PIS fazem o acompanhamento e dão orientações importantes
para fortalecer os vínculos familiares e comunitários e estimular o desenvolvimento infantil.
No ano de 2021 o município de Boninal foi contemplado com o Programa com possibilidade
de atender 200 famílias.
Temos por objetivos: Qualificar e incentivar o atendimento e o acompanhamento de
gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias nos serviços socioassistenciais;
Apoiar as famílias com gestantes e crianças na primeira infância no exercício da função
protetiva e ampliar acessos a serviços e direitos; Estimular o desenvolvimento integral das
crianças na primeira infância e fortalecer vínculos familiares e comunitários; Fortalecer a
presença da assistência social nos territórios e a perspectiva da proteção proativa e da
prevenção de situações de fragilização de vínculos, de isolamentos, e de situações de risco
pessoal e social; Qualificar os cuidados nos Serviços de Acolhimento e priorizar o
atendimento em Famílias Acolhedoras para crianças na primeira infância afastadas do
convívio familiar mediante aplicação de medida protetiva prevista nos incisos VII e VIII do
art. 101, caput, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990; Desenvolver ações de capacitação e
educação permanente que abordem especificidades, cuidados e atenções a gestantes,
crianças na primeira infância e suas famílias; Potencializar a perspectiva da
complementaridade e da integração entre programas, serviços e benefícios
socioassistenciais; Fortalecer a articulação intersetorial com vistas ao desenvolvimento
integral das crianças na primeira infância e o apoio a gestantes e famílias.
ATIVIDADES REALIZADAS: Realização de atividades para auxiliar nas dinâmicas das
visitas domiciliares com as crianças e seus cuidadores e com as gestantes, não deixando
de enfatizar para a equipe a importância do brincar na infância para o fortalecimento dos
vínculos socioafetivos. Busca ativa das famílias para inclusão no Programa, realização de
visitas domiciliares, alimentação do Prontuário Eletrônico SUAS (Criança Feliz).
OBJETIVOS: Assegurar alimentação aos usuários do SCFV; Atender as necessidades
socioassistenciais no âmbito da política de assistência social do Município de Boninal e
Assegurar integralidade na atenção e proteção sociais às famílias e indivíduos, em situação
de vulnerabilidade e riscos sociais.
No que cabe a Secretaria Municipal de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente, destacamos
o estímulo a Agricultura Familiar, ao produtor rural, o zelo pela preservação ambiental e o
incentivo ao turismo sustentável. Destacamos ainda a ações voltadas ao estímulo do
comércio e feiras livres.
A aquisição de gêneros alimentícios perecíveis – carnes e derivados para atender a
demanda da Secretaria de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente. Para eventos previstos
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em comunidades rurais e distritos deste município, principalmente para fortalecimento da
agricultura familiar.
Advém da necessidade de facilitar o acesso dos produtores rurais às políticas de fomento à
agricultura familiar, assim como, projeto de parceria pré-estabelecido com o SEBRAE, onde
vai haver o amplo fornecimento de cursos e palestras para este público-alvo. Como a
previsão de cursos e outros eventos se estenderá por mais de um turno e/ou mais de um
dia, faz-se necessário a aquisição dos itens para fornecimento de alimentação para os
mesmos no local.
Justificamos ainda que a Secretaria de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente visando o
fortalecimento da agricultura familiar como forma de promoção de sustentabilidade na Zona
Rural. As ações desta, buscando fortalecer os agricultores com informação, conhecimento
e habilidades para que possam melhorar seus processos produtivos e aumentar seus
rendimentos, bem como conectar a produção agrícola às demandas de mercado através da
melhoria de processos ao longo da cadeia de valor da agricultura local. Para isto está
sendo fechado projeto de cursos, palestras e seminários já predefinido junto ao SEBRAE,
com calendário a ser definido após assinatura de termo de parceria, além de outras ações
e parcerias junto aos Conselhos ligados a esta secretaria.
Haja vista, que há dificuldade de locomoção para acesso dos produtores à sede da cidade,
a secretaria levará estas ofertas à campo, visando a promoção de uma maior integração
dos interessados.
Visa alcançar os seguintes objetivos: Assegurar alimentação aos usuários da Secretaria de
Agricultura, Turismo e Meio Ambiente; Atender as necessidades impostas pelas
dificuldades de locomoção dos usuários; assegurar integralidade na participação de
eventos que venham a promover o crescimento destes produtores.
Com isso, visando também o fortalecimento da agricultura familiar como forma de
promoção da sustentabilidade na Zona Rural. As ações desta, buscando fortalecer os
agricultores com informações, conhecimentos e habilidades para que possam melhorar
seus processos produtivos e aumentar seus rendimentos, bem como, conectar a produção
agrícola às demandas de mercado através da melhoria de processos ao longo da cadeia
de valor da agricultura local. Sabe-se da grande deficiência de assistência técnica e de
capacitação para os agricultores e pecuaristas: há a previsão de cursos a serem fornecidos
pela ADAB (Agencia de Defesa Agropecuária da Bahia) de acordo com as contratações do
órgão de Estado; Recentemente foi fechado parceria com SENAR (Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural) o qual prestará assistência técnica à produtores de morango deste
município; o CMDS (Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável) está em plena
atividade, do qual realizar reuniões mensais e extras quando houver necessidade; em
parceria fechada com a UNISOL (Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários)
está desenvolvendo diversas atividades e ações educativas em comunidades quilombolas
com editais conquistados pela iniciativa através da SEPROMI (Secretaria de Promoção da
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Igualdade Racial do Governo do Estado da Bahia); parceria fechada com SEBRAE (Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) irá fornecer as seguintes ações e
cursos, com calendário ainda a ser definido conforme disponibilidades: Boas práticas na
apicultura, Manejo para aumento da produtividade na produção de mel, Adequação do
manejo nutricional de rebanho leiteiro – bovinocultura, Boas práticas na pecuária de leite
e/ou corte – bovino, Seminário a arte de produzir leite, Boas práticas agrícolas – maracujá,
Boas práticas agrícolas – banana, Consultoria para a implantação de estratégias de manejo
de moscas-das-frutas baseadas no controle autocida, Produzir orgânico com rentabilidade,
Plano de gerenciamento de resíduos sólidos, Certificação de produtos orgânicos,
Espetáculo: Somos Todos José e palestra desafios da cooperação, Liderar no campo,
Comercializar no campo, Jovem empreendedor no campo, além de outras ações e
parcerias junto aos Conselhos ligados a esta secretaria.
Vale destacar que a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes é responsável
pela frota de veículos, máquinas e equipamentos que servem ao Município, serviços de
limpeza, obras e bens públicos, fiscalização de vais e logradouros; manutenção de
estradas e vias públicas e afins, dentre outros. Cabendo também o acompanhamento de
obras e serviços públicos, tais como: iluminação pública, abastecimento de água,
saneamento básico, dentre outros. Assim necessita permanecer mais tempo na unidade
administrativa para atender as demandas de permanência.
Faz-se necessário o deslocamento de servidores e assessores advindos de outras
localidades, que necessitam permanecer maior tempo no Município (distritos e povoados),
em face da participação em reuniões, cadastramentos, operações de sistemas, promoção
de ações de políticas públicas, apoio na execução de eventos produzidos para a
comunidade no intuito de promover e incentivar o desenvolvimento do Município nos
diferentes aspectos de diversidade cultural, turístico, administrativo, social,
sustentabilidade, educacional, em infraestrutura, socioeconômico e de saúde, primando
pela formação de nossos munícipes e comunidade participante de capacitações, palestras,
seminários como toda e qualquer atividade promovida pelas Secretarias.
Assim, considerando as atividades e ações necessárias para o desenvolvimento dos
serviços da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento; Secretaria Municipal de
Saúde; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; Secretaria Municipal de
Agricultura, Turismo e Meio Ambiente; Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes;
Secretaria Municipal de Finanças e Gabinete do Prefeito, faz-se necessário a contratação
de empresa para fornecimento diário de carnes e congelados para atender as
necessidades da Prefeitura Municipal de Boninal, Estado da Bahia, no intuito de promover
as atividades da Administração, visando o desenvolvimento do Município nos diferentes
aspectos administrativo, educacional, de saúde, sociais e aspectos estruturantes
garantindo a eficiência e eficácia nas realizações das atividades realizadas da Prefeitura
Municipal de Boninal.
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O Sistema Municipal de Educação de Boninal conta com 2.221 estudantes, sendo 197 da
Educação Infantil (Creche), 347 da Educação Infantil (Pré-escola), 867 do Ensino
Fundamental Anos Iniciais (F1), 732 do Ensino Fundamental Anos Finais (F2) e 78
estudantes do Ensino Médio, por volta de 150 professores, 11 diretores escolares, 9
coordenadores pedagógicos, 10 pessoas na equipe da secretaria e em torno de 100 outros
funcionários, entre porteiros, merendeiras, secretários, equipe de manutenção e limpeza,
motoristas entre outros.
A secretaria Municipal de Educação está situada na Avenida Professor Armênio Santanna
Paiva, número 229, no centro de Boninal e faz parte do Núcleo Territorial de Educação 03
(NTE-03) que está sediado em Seabra. O sistema municipal de educação de Boninal
contém 22 escolas, sendo 3 na sede, 2 no distrito de Nova Colina, 2 no distrito de Cedro e
as outras 15 na área rural.
Demonstrativo do Atendimento/2021
Níveis e Modalidades

Unidades

Matricula

Educação Infantil (Creche - Parcial) 01

197

Educação Infantil (Pré Escola - 16
Parcial)

347

Ensino Fund. Anos Inciais Regular

16

867

Ensino Fund. Anos Finais Regular

06

732

Ensino Médio

1

78

TOTAL GERAL

2.221

Fonte: Censo da Educação Básica - INEP/2021
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Gráfico 1: Quantidade de estudantes no Sistema Municipal de Educação de Boninal em
2021.
Foi instituída uma comissão intersetorial de planejamento do retorno às aulas
semipresenciais, com o decreto de fundação Nº 1958/2021, de 28 de julho de 2021. A partir
dos princípios da gestão democrática, esta comissão vem atuando em conjunto com a
secretaria municipal de educação nas tomadas de decisões e na construção destes
protocolos de retorno às aulas semipresenciais.
Boninal, assim como todos os outros municípios do país, enfrenta um cenário desafiador na
Educação, por conta da Pandemia do Covid-19. Cenário este que obriga modificações nas
estruturas das atividades administrativas e pedagógicas das escolas da Educação Básica
no município.
É evidente que este cenário evidencia a importância do Poder Público Municipal
desenvolver ações que atendam as demandas de controle, fiscalização e gestão dos
Recursos Públicos como também demandas locais ao que se refere à disponibilização de
estruturas capazes de oferecer educação, esporte, saúde, cultura, sustentabilidade,
turismo, lazer, infraestrutura, social e geração de renda aos munícipes, dentro das atuais
expectativas de qualidade de serviços públicos essenciais para a comunidade nas áreas de
saúde, educação e atendimentos diversos em todas as secretarias como emissão de
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atestados e notificações atinentes ao alvará de vigilância sanitária, de construção, de
funcionamento de estabelecimentos comerciais, etc
Estas atividades, bem como outras administrativas de cada setor, demandam diversos
equipamentos tecnológicos com a finalidade de dinamizar tais serviços, proporcionando
aos servidores um ambiente de trabalho modernizado e maior agilidade nos atendimentos
prestados aos cidadãos, isto porque nos últimos anos a informática tornou-se uma
ferramenta fundamental para a execução dos serviços nas empresas públicas e privadas,
uma vez que nas estruturas de governo, boa parte dos processos de trabalho já operam
em sistemas de informação. Além disso, os microcomputadores e máquinas de impressões
passaram a ser amplamente utilizados para a operação das atividades administrativas das
unidades nos órgãos públicos.
Diante disto, a Prefeitura ao longo dos últimos anos investiu na modernização das
Secretarias mediante aquisição de diversos equipamentos de informática, a exemplo de
microcomputadores, estrutura de rede, impressoras, dentre outros. Estes aparelhos, em
especial as máquinas de impressão, estão em constante uso e naturalmente sofrem um
desgaste que por consequência acelera a necessidade de manutenção e troca de
componentes internos (suprimentos de recargas de cartuchos de tinta e toner para
impressora a laser e a jato de tinta com reposição de consumíveis sendo eles, cilindro, chip,
unidade de imagem e fotocondutor) para manter o serviço ativo.
O objetivo desta contratação é possibilitar o melhor desempenho das atividades e serviços
desenvolvidos na Secretarias e Órgãos do Município, viabilizando as condições mínimas
para o exercício das atividades fins da Gestão, garantindo a eficiência e eficácia nas
realizações dos setores da Prefeitura Municipal de Boninal.
A utilização de impressoras na Prefeitura é de importância na disponibilização forma
contínua dos serviços prestados nas diversas Secretarias do Município, qualquer
interrupção causaria sérios prejuízos significativos no desempenho de tais ações. Este
contexto, gera para a Prefeitura a necessidade de manter esse serviço sempre funcionando
com qualidade.
A aquisição dos equipamentos de impressão ao longo dos últimos anos resultou no
surgimento da necessidade periódica de manutenção preventiva para verificação das
condições do equipamento, lubrificação das partes mecânicas com óleos que atendam as
especificações do fabricante, limpeza da carcaça do cartucho removendo o pó acumulado,
nas fendas e quinas dos mesmos, limpeza do compartimento de toner com remoção do pó
acumulados nas engrenagens, limpeza das engrenagens do fusor, limpeza do tracionador
primário e secundário, limpeza da fita de impressão e do carro de impressão, além do
contínuo preenchimento dos toners e cartuchos vazios, sendo alguns destes exclusivos
com a troca de chip após a recarga; serviços que até então não eram contemplados, o que
possivelmente acelerou a degradação de máquinas incluindo alguns equipamentos
adquiridos recentemente. Os serviços têm como objetivo a garantia melhor funcionamento
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Baseado nas demandas de impressões dos setores da Prefeitura, na atual estrutura
existem disponíveis cerca de 60 impressoras de diversas marcas, estima-se a necessidade
de realizar 1.010 recargas anuais com as respectivas manutenções requerendo assim, a
utilização de suprimentos genuínos, de primeira qualidade, para quem todo o
funcionamento ocorra perfeitamente sem danificar o equipamento e prejudicar com a
interrupção do serviço, justifica- se a necessidade de contratar empresa especializada, para
prestação de serviços de manutenção preventiva, com fornecimento de suprimentos e
consumíveis para as máquinas impressoras utilizadas na Prefeitura Municipal de Boninal –
Estado da Bahia.
4. OBJETIVOS
Suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Boninal para continuar executando os
serviços essenciais de impressão dos documentos, por ela produzidos, nos diversos setores da
mesma.
O fornecimento de recargas de cartuchos e toner justifica-se tendo em vista a necessidade
do devido suporte material às atividades administrativas exercidas em serviços essenciais
de impressão de documentos, nos diversos setores da Prefeitura municipal de Boninal, do
Estado da Bahia.
5. BASE LEGAL
Para o desenvolvimento de tal processo que assegure a legalidade da contratação,
valemo-nos da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002 que institui, no âmbito da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do artigo 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, modalidade de licitação denominada PREGÃO, para aquisição de
bens e serviços comuns, e dá outras providências. Da mesma forma, todo processo será
subsidiado pela Lei Federal nº 8.666/93 que regulamenta o também artigo 37 da C.F.
instituindo normas para licitação e contratos da Administração Pública e, a Lei
Complementar nº 123/06 que estabelece as normas gerais relativas ao tratamento
diferenciado a ser dispensado a microempresas de pequeno porte nos âmbitos dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Frisamos que será dispensado o tratamento diferenciado aos Microempreendedores
Individuais (MEI’s).
Assim, o projeto básico que serve de parâmetro para a elaboração do presente Termo de
Referência, teve como objetivo definir o conjunto de elementos que nortearão o
procedimento licitatório a ser realizado sob a modalidade PREGÃO, TIPO PRESENCIAL,
regido pela Lei federal 10.520/02 e subsidiariamente pelas Leis 8.666/93 e 123/06, em sua
redação atual, para fins de possível contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de recarga (toner e tinta) de impressoras, para suprir as necessidades da
Prefeitura Municipal de Boninal; do Fundo Municipal de Saúde – FMS; do Fundo Municipal
de Assistência Social e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, deste município de
Boninal, Estado da Bahia.
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A modalidade licitatória de pregão foi criada como uma solução para simplificar as
contratações públicas. É utilizada para a aquisição de bens e serviços comuns. O conceito
de bens e serviços comuns, de acordo com o art. 1º da Lei Federal nº 10.520/02, o seja, a
definição de bens e serviços comuns é: “aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações
usuais no mercado”. Desta forma, são produtos ou serviços que podem ser contratados
com base no preço final, já que, quando comparados entre si não necessitam de uma
avaliação minuciosa.
Podemos citar como bens e serviços comuns que podem ser contratados por meio de
pregão: material escolar, medicamentos, carros, confecção de chaves, pintura de parede,
dentre outros. Assim os materiais a serem contratados se enquadram na classificação de
bens comuns, por possuírem padrões de desempenho e características gerais e
específicas usualmente encontradas no mercado, sendo assim, a contratação que trata
este Termo de Referência, ocorrerá através de processo licitatório Pregão Presencial,
como modalidade de licitação do tipo menor preço global, observando-se as normas da Lei
nº 10.520, de 17 de julho de 2002; os procedimentos administrativos estabelecidos pela Lei
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações subsequentes.
Considerando, ainda, que é sabido, e notório, que a realização do Pregão, na sua forma
Eletrônica, tem acarretado alguns sérios problemas para os órgãos públicos de menor
porte, a exemplo desta Prefeitura, especialmente no que tange ao cumprimento contratual,
por conta, em grande parte, da distância, essa permitida na modalidade Eletrônica, e
desinteresse posterior de licitantes, decorrente daquela, quando da adjudicação, vindo a
resultar em prejuízo, em diversos aspectos, como econômico, material e temporal, para o
órgão, o mesmo não ocorrendo quando do Pregão na sua forma Presencial, que demanda,
e demonstra, maior interesse por parte dos participantes, justamente pela necessidade da
presença física do licitante, assegurando, geralmente, desta forma, a contratação. A
adoção da modalidade de licitação tipo PREGÃO, na forma presencial, se justifica diante
das especificidades do objeto e da forma de fornecimento/prestação, que deverá ser
diário, pronta entrega, para atender as necessidades diárias das Unidades Interessadas.
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6. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
RECARGA DE IMPRESSORAS
ITEM
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7. PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES DE ENTREGA E EXECUÇÃO
7.1. Os serviços deverão ser prestados na Sede da Contratante, em até 02 (dois) dias,
contra a Ordem de Fornecimento/Serviços emitida pela Contratante, nas condições
abaixo:
a) A quantidade de recargas a serem fornecidas em cada requisição será determinada pela
CONTRATANTE no momento em que fizer a solicitação, tendo em vista que a quantidade
será determinada por meio de autorização de fornecimento ou similar;
b) O prazo de execução do contrato é de 12 (doze) meses.
c) Durante a entrega, a carga e descarga, os cartuchos e toners ficam sob responsabilidade
do fornecedor;
d) Caso o produto seja entregue em desconformidade, o mesmo será rejeitado no ato da
entrega, devendo a empresa sanar o problema em até 02 (dois) dias úteis, sob pena de
cancelamento da compra;
e) Todos os cartuchos e toners deverão ter suas recargas completas, nas quantidades
máximas que lhes couberem.;
f) Todo destravamento, modificação ou qualquer outro tipo de adequação necessária para o
funcionamento do cartucho ou toner recarregado na impressora incluindo fornecimento de
peças para substituição de seus componentes (cilindro, imã, dosador, lâmina PCR e chip)
são de responsabilidade única e exclusiva da empresa contratada, sem nenhum custo
adicional para a prefeitura, podendo ser cobrado apenas o valor licitado para recarga
daquele toner ou cartucho;
g) Os cartuchos/toners deverão ser retirados e entregues nos seus respectivos locais, sendo
retirados em um dia a ser especificado pela administração e entregues recarregados em, no
máximo, 02 (dois) dias úteis, na quantidade solicitada, sendo que as recargas de cartuchos
e toners serão solicitadas parceladamente conforme a necessidade da Administração;
h) A recarga deverá ser efetuada no próprio cartucho/toner, não sendo aceita substituição
das carcaças.
i) As tintas e pós de toners a serem utilizados nas recargas deverão ser de primeira
qualidade;
j) O pó utilizado deverá ser compatível com a marca do toner e que apresente qualidade e
rendimento similares aos originais, devendo ser a quantidade de tinta ou pó colocada no
cartucho igual à quantidade de um cartucho original, salvo aquele que tem um reservatório
com capacidade de maior rendimento;
k) Caberá à Prefeitura Municipal, a responsabilidade de gerenciar e fiscalizar a entrega e
qualidade dos produtos;
l) A Prefeitura Municipal de Boninal não se responsabilizará por prejuízos de qualquer
natureza, proveniente de ação dos prepostos da contratada, e será de inteira
responsabilidade da contratada, qualquer dano causado pela atuação da contratada, bem
como prejuízos causados a terceiros;
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m) As especificações não mencionadas (especificações omitidas), não isentam a empresa
fornecedora dos materiais do cumprimento integral das exigências legais vigentes, conforme
estabelece o Código de Defesa do Consumidor;
n) Cabe à Contratada avisar por escrito, após verificação das especificações descritas,
todos os erros, incoerências ou divergências que possam ser levantadas através destas
especificações, para que se tomem as devidas providências, não aceitando, posteriormente,
qualquer alegação de desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento de
qualquer detalhe.
o) Os serviços objeto desta licitação serão executados de forma parcelada, compreendendo
um mínimo de 01 (uma) visita rotineira mensais, ou sempre que solicitado pela
CONTRATANTE não podendo ultrapassar 02 (duas) visitas mensais.
8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
a) Os pagamentos serão ser efetuados mensalmente (após medição dos serviços
executados em cada mês), no prazo de até 15 (quinze) dias, após atestado o recebimento
em compatibilidade com a Ordem de Fornecimento.
b) As faturas referentes à Secretaria Municipal de Saúde serão emitidas da seguinte forma:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONINAL, Rua Francisco Antônio da Rocha, n° 66,
Centro, na cidade de Boninal, Estado da Bahia, CEP 46.740-000, CNPJ nº 13.066.068/000115.
c) As faturas referentes à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social serão emitidas da
seguinte forma: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BONINAL, Rua Jose
de Souza Guedes, n° 218 - Sala, Centro, na cidade de Boninal, Estado da Bahia, CEP
46.740-000 CNPJ sob o nº 14.827.543/0001-91.
d) As faturas referentes à Secretaria Municipal de Educação serão emitidas da seguinte
forma: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME - BONINAL, Avenida Professor Armênio
Santana Paiva, n° 229, Centro, na cidade de Boninal, Estado da Bahia, CEP 46.740-000
CNPJ sob o nº 30.555.813/0001-09.
9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
9.1. A licitante deverá comprovar capacidade de desempenho, mediante apresentação de
atestado(s) de capacidade técnica que comprove a execução completa e satisfatória na
realização de serviço compatível com o objeto da licitação.
10. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO, TELEFONE E-MAIL.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Rua José de Souza Guedes, nº 218, Centro, Boninal, Bahia.
Coordenação: Antônio Carlos Souza Rodrigues
Cargo: Secretário Municipal de Administração e Planejamento
Tel.: (75) 99240-9321
E-mail: antonio.admin@boninal.ba.gov.br.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – Boninal – BA - CEP 46740-000
Telefone: (75) 75 3330-2375
E-mail: licitacaopmboninal2021@hotmail.com

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022 – FL. 37/57

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NJDEMKU1MEEWNTCYRDC3MJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
9 de Setembro de 2022
40 - Ano XV - Nº 2198

Boninal

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
CNPJ Nº 13.922.612/0001-83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Av. Brito, nº 171, Centro - Boninal – Bahia.
Coordenação: Adriana Araújo Silva
Cargo: Secretária Municipal de Saúde.
Tel.: (75) 98291-1822
E-mail: secsaudeboninal@gmail.com
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL
Rua Manoel Gomes de Almeida, nº 177 – Centro - Boninal – Bahia.
Coordenação: Leila Aparecida de Souza
Cargo: Secretária Municipal de Desenvolvimento Social
Tel.: (75) 3330-2046 / (75) 99150-8358
E-mail: secsocialboninal@gmail.com
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida Professor Armênio Sant’Anna Paiva, nº 29, Centro - Boninal – Bahia.
Coordenação: Erivaldo de Souza Santos
Cargo: Secretário Municipal de Educação.
Tel.: (75) 99164-2242
E-mail: smed_boninal@hotmail.com
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE, além das obrigações consideradas por determinação legal, obrigar-se-á:
a) Publicar o resumo do Contrato e dos aditamentos na Imprensa Oficial, conforme a Lei
Federal nº 8.666/93;
b) Transmitir à CONTRATADA as informações necessárias à execução do objeto;
c) Efetuar, no prazo previsto no Contrato, o pagamento devido à CONTRATADA oriundos do
fornecimento;
d) Designar prepostos para proceder ao acompanhamento e à fiscalização da entrega do
objeto, com competência para atestar a efetiva execução, bem como anotar, em registro
próprio, as falhas detectadas e comunicar à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer
fatos que exijam medidas corretivas;
e) Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas
e/ou incorretas, ficando, neste caso, suspenso o prazo para pagamento, o qual somente
começará a fluir após a apresentação da nova fatura, devidamente retificada, ou da Nota de
Correção, não sendo considerado esse intervalo de tempo para efeito de atualização do
valor contratual;
f) Averiguar com antecedência a idoneidade e a regularidade da empresa aos propósitos do
edital; acompanhar, supervisionar a execução, de acordo com as especificações do edital;
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g) Acompanhar, supervisionar os serviços/fornecimento, de acordo com as especificações
contidas neste termo de referência;
12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA, além das obrigações contidas neste Termo de Referência deverá ainda:
a) Zelar pela boa qualidade dos serviços/produtos;
b) Executar os serviços/fornecimento de acordo com as especificações ou recomendações
efetuadas pelo CONTRATANTE;
c) Comunicar, por escrito à CONTRATANTE, qualquer fato extraordinário ou anormal que
ocorrer na execução do objeto contratado;
d) Atender com presteza as reclamações sobre a qualidade do fornecimento executado,
providenciando sua imediata correção, sem ônus para o CONTRATANTE;
e) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
f) Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições
competentes, necessários à execução dos serviços/fornecimento;
g) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham
a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente, bem como
observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas aos serviços
prestados;
h) Adimplir os serviços/fornecimento exigidos pelo Edital e pelos quais se obriga, visando à
perfeita execução do contrato;
i) Ressarcir a Administração do equivalente a todos os danos decorrentes da não execução,
exceto quando isso ocorrer por exigências da Contratante ou ainda por caso fortuito ou força
maior, circunstância devidamente comunicadas à contratante no prazo de 48 (quarenta e
oito horas) após sua ocorrência.
13. RESULTADOS ESPERADOS
 Melhorar a qualidade de impressões e o desempenho das Secretarias nas suas
atividades administrativas;
 Reduzir o nível de depreciação das impressoras do Município;
 Melhorar as condições de trabalho dos servidores Municipais de Boninal.
14. SANÇÕES
O descumprimento parcial ou total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita
pelo órgão ou entidade promotora da licitação, sujeitará o licitante ou o contratado às
seguintes sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa
em processo administrativo:
a) Advertência;
b) Declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a
União, com órgãos e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação,
com o Distrito Federal e Municípios por prazo de até 05 (cinco) anos;
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c) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor da parte do objeto não entregue;
d) Multa de 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue
por cada dia subsequente ao trigésimo.
- O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto entregue com
atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existente.
- As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá o CONTRATADO da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações
cometidas.
- Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer pendências do CONTRATADO,
junto ao CONTRATANTE. Durante esse período não incidirá atualização monetária;
- O CONTRATADO responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações
na execução do fornecimento do objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou
força maior, sem que haja culpa do CONTRATADO, apurados na forma da legislação
vigente, quando comunicado ao CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da
ocorrência, ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE.
- Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do objeto contratado, o
CONTRATANTE, poderá optar por uma das seguintes alternativas:
 Promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial,
respondendo o CONTRATADO pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;
 Exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa
correspondente ao período total de atraso, respeitado o disposto na legislação em
vigor.
15. CONDIÇÕES GERAIS
a) O presente ajuste vincula-se ao instrumento convocatório pertinente em todos os seus
termos e à proposta do contratante, sendo os casos omissos resolvidos de acordo com a
legislação aplicável à espécie;
b) Os serviços/fornecimento deverão ser prestados/entregues conforme as especificações
do Termo de Referência;
c) A licitante que não apresentar a proposta conforme solicitado será desclassificada para
efeito de julgamento;
d) O objeto deste Termo de Referência deverá ser executado pela contratada, sob a inteira
responsabilidade funcional e operacional desta, sobre os quais manterá estrita e exclusiva
fiscalização;
e) Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na
forma do art. 67 da Lei Federal 8.666/93, ficando esclarecido que a ação ou omissão, total
ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à Contratada de total
responsabilidade na execução do contrato;
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f) A Prefeitura Municipal poderá realizar visita exclusivamente no endereço da sede da
empresa vencedora no prazo máximo de 24hs (vinte e quatro horas) após o certame, para
confirmação de funcionamento (“PORTAS ABERTAS”), condição essencial para
homologação e contratação;
g) Os casos omissos e as situações não previstas no presente Termo serão avaliados e
resolvidos pela Prefeitura Municipal de Boninal, Estado da Bahia, por intermédio do seu
Departamento Jurídico;
h) A habilitação dos proponentes não lhes assegura a celebração do Contrato, ficando a
critério de o município decidir pela conveniência e oportunidade da realização deste ato;
i) O presente Termo de Referência está em consonância com as disposições legais e
normativas aplicáveis e ao considerar ainda o interesse e conveniência da Administração;
j) É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou
incorporação da contratada, não se responsabilizando o contratante por nenhum
compromisso assumido por aquela com terceiros;
k) Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial do
concorrente ou pelo próprio concorrente ou por empresas das quais participem sócios ou
diretores do concorrente, ou ainda empresas das qual o concorrente integre o seu quadro
societário;
l) A Administração Pública não está obrigada a adquirir todo o montante registrado, como
também, a solicitação dos gêneros alimentícios não está condicionada a um valor e/ou
quantidade mínima.
16. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Rua José de Souza Guedes, nº 218, Centro, Boninal, Bahia.
Coordenação: Antônio Carlos Souza Rodrigues
Cargo: Secretário Municipal de Administração e Planejamento
Tel.: (75) 99240-9321
E-mail: antonio.admin@boninal.ba.gov.br.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Av. Brito, nº 171, Centro - Boninal – Bahia.
Coordenação: Adriana Araújo Silva
Cargo: Secretária Municipal de Saúde.
Tel.: (75) 98291-1822
E-mail: secsaudeboninal@gmail.com
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOVIMENTO SOCIAL
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Rua Manoel Gomes de Almeida, nº 177 – Centro - Boninal – Bahia.
Coordenação: Leila Aparecida de Souza
Cargo: Secretária Municipal de Desenvolvimento Social
Tel.: (75) 3330-2046 / (75) 99150-8358
E-mail: secsocialboninal@gmail.com
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida Professor Armênio Sant’Anna Paiva, nº 29, Centro - Boninal – Bahia.
Coordenação: Erivaldo de Souza Santos
Cargo: Secretário Municipal de Educação.
Tel.: (75) 99164-2242
E-mail: smed_boninal@hotmail.com
17. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Rua José de Souza Guedes, nº 218, Centro, Boninal, Bahia.
Coordenação: Antônio Carlos Souza Rodrigues
Cargo: Secretário Municipal de Administração e Planejamento
Tel.: (75) 99240-9321
E-mail: antonio.admin@boninal.ba.gov.br.

(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022
PROPONENTE:_____________________________________________________________
CNPJ:_____________________________________________________________________
ENDEREÇO:_______________________________________________________________
TELEFONE:_______________________ WHATSAPP: ____________________________
E-MAIL:___________________________________________________________________
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE RECARGA (TONER E TINTA) DE IMPRESSORAS, PARA SUPRIR AS
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NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
BONINAL, ESTADO DA BAHIA.
ITEM

RECARGA DE IMPRESSORAS
QUANT
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
UNIDADE
TOTAL

1 RECARGA TONER HP M1132MFP
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

RECARGA TONER HP JET PRO
MPFM132NW
RECARGA TONER Epson L3150 AS
QUATRO CORES
RECARGA TONER HP Laser Jet
P1102W
RECARGA TINTA EPSON L380 AS
QUATRO CORES
RECARGA TONER HP LASER JET
1020
RECARGA TONER HP LASER
PROMFP M125A
RECARGA TONER HP LASER
JETPROM102W
RECARGA TONER HP LASER
CPI025
RECARGA TONER HP LASER JET
1320N
RECARGA TONER HP LASER JET
MPF M137nw
RECARGA TONER HP LASER JET
408dn
RECARGA TONER Brother-HLL51020W

14 RECARGA TONER OKI-B431dn+

R$
TOTAL

R$ UNIT

SERVIÇO

145

-

-

SERVIÇO

50

-

-

37

-

-

30

-

-

40

-

-

12

-

-

40

-

-

12

-

-

12

-

-

12

-

-

24

-

-

24

-

-

20

-

-

20

-

-

12

-

-

12

-

-

488

-

-

SERVIÇO
SERVIÇO
SERVIÇO
SERVIÇO
SERVIÇO
SERVIÇO
SERVIÇO
SERVIÇO
SERVIÇO
SERVIÇO
SERVIÇO
SERVIÇO

RECARGA TONER SAMSUNG ML15
SERVIÇO
2851NDL
RECARGA TONER SAMSUNG ML16
SERVIÇO
3051ND
RECARGA TONER HP LASER JET
17
SERVIÇO
m135w
VALOR GLOBAL RECARGA DE IMPRESSORAS

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
DADOS DO REPRESENTANTE QUE IRÁ ASSINAR O CONTRATO:
[Nome, nº do CPF, nº do RG, Estado civil, profissão, endereço residencial, e-mail e
telefone].
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A EMPRESA DEVERÁ INDICAR UM PREPOSTO QUE TENHA DISPONIBILIDADE PARA
ASSSINAR O CONTRATO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
QUANDO CONOVOCADO.
____________________ , ____ de _______________ de 2022.
_______________________________________________
[Assinatura e carimbo].
____________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
ANEXO III
MINUTA TERMO DE CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA (TONER E
TINTA) DE IMPRESSORAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL, ESTADO DA BAHIA Nº
____/2022.
CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE
SI O MUNICIPIO DE BONINAL BAHIA E A EMPRESA ..................., NA
FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ sob o nº 13.922.612/0001-83, sito à Rua José de Souza Guedes, no 218,
Centro, representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo, Senhora Celeste Augusta
Araújo Paiva, brasileira, casada, com endereço residencial sito à Rua Francisco Antônio da
Rocha, nº 178, Centro, nesta cidade de Boninal, Estado da Bahia, CEP 46.740-000,
portadora da cédula de identidade RG nº 02.325.806-34, expedida pela Secretaria de
Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº
239.XXX.XXX-XX, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e como COPARTICIPANTES o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONINAL, Estado da Bahia,
pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Francisco Antônio da Rocha, n° 66,
Centro, na cidade de Boninal, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ sob o n° 13.066.068/000115, neste ato representada pela Senhora Adriana Araújo Silva, Secretária Municipal de
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Saúde, portadora da cédula de identidade RG nº 07.631.092-23, expedida pela Secretaria de
Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 815.
XXX.XXX-XX, neste ato denominado simplesmente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BONINAL, Estado da Bahia, pessoa
jurídica de direito público, com sede na Rua Jose de Souza Guedes, n° 218 - Sala, Centro,
na cidade de Boninal, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ sob o n° 14.827.543/0001-91,
neste ato representada pela Senhora Leila Aparecida de Souza, Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social, portadora da cédula de identidade RG nº 13.366.806-10, expedida
pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrita no Cadastro de Pessoas
Físicas sob nº 020. XXX.XXX-XX, neste ato denominado simplesmente FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTENCIA SOCIAL e o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME - BONINAL,
Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Professor Armênio
Santana Paiva, n° 229, Centro, na cidade de Boninal, Estado da Bahia, inscrito no CNPJ sob
o n° 30.555.813/0001-09, neste ato representada pelo Senhor Erivaldo de Souza Santos,
Secretário Municipal de Educação e Cultura, portador da cédula de identidade RG nº
09.763.943-59, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito
no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 000. XXX.XXX-XX, neste ato denominado
simplesmente FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME – BONINAL e a empresa
......................................., inscrita no CNPJ sob o nº. ............................, inscrição estadual
sob o nº. ..................., situada à ............................, neste ato representada na forma dos
seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo(a) Senhor(a). ..............................,
portador(a) de documento de identidade nº. ............., emitido por Secretaria da Segurança
Pública do Estado da ........................, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº
....................., residente e domiciliado (a) à .............................................., vencedora do
processo licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022, HOMOLOGADO
EM ___/____/2022, ORIGINÁRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 406/2022 –
DATADO DE 25/08/2022, doravante denominada apenas CONTRATADA, resolvem e
acordam na celebração do presente INSTRUMENTO CONTRATUAL, que se regerá pela Lei
Federal nº 8.666/93, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - Constitui objeto do presente contrato a contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de recarga (toner e tinta) de
impressoras, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Boninal; do Fundo
Municipal de Saúde – FMS; do Fundo Municipal de Assistência Social e da Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, deste município de Boninal, Estado da Bahia, conforme
proposta de preços apresentada que fica fazendo parte deste termo, como se aqui estivesse
transcrita.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
deste contrato, acréscimos ou supressões dos serviços objeto desta licitação, no limite de
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até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, mediante termo
aditivo, conforme Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO: É vedada a subcontratação parcial do objeto, a associação da
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem
como a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, não se responsabilizando o
CONTRATANTE por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME E FORMA DE EXECUÇÃO - O Regime de Execução
do presente contrato será o de Empreitada por Preço Unitário.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O acompanhamento dos serviços será realizado por equipe da
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
PARÁGRAFO SEGUNDO: O fornecimento, bem como os serviços serão executados na
Sede da Contratante, em até 02 (dois) dias, contra a Ordem de Fornecimento/Serviços
emitida pela Contratante.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - A
CONTRATANTE e a CONTRATADA, vinculam-se ao processo licitatório na modalidade de
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022, HOMOLOGADO EM ___/____/2022, ORIGINÁRIO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 406/2022 – DATADO DE 25/08/2022, que também
passa a fazer parte integrante deste instrumento como se aqui estivesse transcrito, inclusive
toda e quaisquer correspondências trocada entre as partes.
PARAGRÁFO ÚNICO – DA VINCULAÇÃO LEGAL: Este contrato é regido pela Lei Federal
nº 8.666/93 e alterações posteriores, à qual as partes se sujeitam para resolução dos casos
omissos e de qualquer divergência surgida durante a execução do mesmo.
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ORIGEM DOS RECURSOS –
As despesas para o pagamento deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários,
constantes de dotações consignadas no orçamento municipal vigente, através das dotações
orçamentárias, abaixo descritas:
UNIDADE
GESTORA

FONTE

03/03
–
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
05/05
–
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO
E
CULTURA

0000

0001

PROJETO ATIVIDADE
PROGRAMA DE
TRABALHO
2007 – MANUTENÇÃO
DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO
E
PLANEJAMENTO

ELEMENTO DE
DESPESA / NATUREZA
DA DESPESA
3390.30.00

2010 – MANUTENÇÃO
DAS
AÇÕES
DA
SECRETARIA
DE
EDUCAÇÃO

3390.30.00
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08/08
–
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
SAÚDE – FUNDO
MUNICIPAL
DE
SAÚDE
07/07
–
SECRETARIA
MUNICIPAL
AGRICULTURA,
TURISMO E MEIO
AMBIENTE
09/09
–
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL – FUNDO
MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL

0002

2023 – MANUTENÇÃO
DO FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE

3390.30.00

0000

2051 – MANUTENÇÃO
DA
SECRETARIA
MUNICIPAL
AGRICULTURA,
TURISMO
E
MEIO
AMBIENTE
2042
–
DESENVOLVIMENTO
AÇÕES
DO
FUNDO
MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

3390.30.00

0000

3390.30.00

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA – O presente contrato terá a vigência de até 12
(doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e
sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que em comum acordo
entre as partes, conforme o disposto no art. 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - O valor deste
contrato é de R$ .............. (..............).
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os preços serão fixos e irreajustáveis.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Nos preços ofertados na proposta da Contratada já estão
inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas
de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham
a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Os pagamentos serão efetuados conforme medição dos
serviços, através de ordem bancária ou crédito em conta corrente, após recebimento do
objeto ora licitado, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da apresentação
da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestada pelo Contratante o recebimento definitivo do
objeto licitado, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo contratado.
PARÁGRAFO QUARTO: Quando houver erro de qualquer natureza na emissão da Nota
Fiscal/Fatura, o documento será imediatamente devolvido para substituição e/ou emissão de
Nota de Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não será considerado
para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual.
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PARÁGRAFO QUINTO: A CONTRATANTE não acatará, para pagamento, Fatura(s),
Duplicata(s) ou qualquer outro título vinculado ao Contrato, oriundo desta licitação,
apresentado por estabelecimento bancário ou terceiros, salvo quando a cessão tenha sido
por ela, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL, previamente autorizada, por escrito, e os
títulos regularmente aceitos pela sua Diretoria Administrativa e Financeira.
PARÁGRAFO

SEXTO:

A

atualização

monetária

dos

pagamentos

devidos

pela

Administração, em caso de mora, será calculada considerando a data do vencimento da
Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE
pro rata tempore.
PARÁGRAFO SÉTIMO: Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de
antecipação de pagamento na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de
imediato, a proponente que assim o fizer.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO E REAJUSTEAMENTO - O valor do contrato será
reajustado a cada 12 (doze) meses, tomando-se por base o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor - INPC/IBGE, ou na sua falta, de acordo com o índice que legalmente vier a lhe
substituir.
PARÁGRAFO ÚNICO: A revisão de preços, nos termos do arrt. 65, II, d - Lei Federal
8.666/93, dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se
tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômicofinanceiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria administração quando colimar
recompor o preço que se tornou excessivo.
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO - A inexecução, total ou parcial, do Contrato enseja a
sua rescisão, com as consequências contratuais e as prevista na Lei nº. 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato
nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78
da Lei 8.666/93, não cabe ao Contratado direito a qualquer indenização.
CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO - O presente contrato poderá ser alterado mediante
Termo Aditivo na forma do Inciso I do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - Além das obrigações contidas
neste Contrato por determinação legal, a CONTRATADA obrigar-se-á:
a) Cumprir integralmente as condições contidas neste termo e na Proposta de Preços;
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b) Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas a favor de terceiros
envolvidos na execução dos serviços, em particular no que se refere às contribuições
sociais e tributos;
c) Zelar pela execução de todos os serviços necessários ao fornecimento do objeto
contratado e o controle dos recursos humanos empregados;
d) Obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas
na licitação.
e) Responder, por quaisquer danos que venham a causar a(o) contratante, em função do
objeto do contrato firmado.
f) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e imposto que incidiam ou venham
a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato,
bem como observar e respeitar as legislações federal, estadual e municipal, relativas ao
objeto do contrato;
g) Assumir todas as despesas, direta ou indiretas oriundas das obrigações assumidas para
cumprimento do objeto contratual, sem qualquer ônus para a parte contratante;
h) Assumir, em relação aos seus empregados, todas as despesas decorrentes da execução
dos serviços objeto deste contrato, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas,
impostos e contribuições, indenizações, vales-refeições e outras que venham a ser
criadas ou exigidas pelo governo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - Além das
obrigações já previstas no presente contrato, a Contratante obrigar-se-á:
a) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, na Imprensa Oficial até o 5º
(quinto) dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra dentro de
20 (vinte) dias a contar da referida assinatura, conforme art.61, §1º da Lei 8.666/93.
b) Efetuar o pagamento da fatura apresentada pela CONTRATADA nos prazos e condições
estipulados neste termo.
c) Zelar pelo fiel cumprimento de todas as cláusulas contratuais.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO - A CONTRATANTE exercerá
fiscalização sobre a execução do contrato, ficando a CONTRATADA obrigada a facilitar o
exercício deste direito.
PARÁGRAFO

PRIMEIRO:

A

Contratante

designará

responsável

pela

gestão

e

acompanhamento da execução do contrato em questão, nos termos da disposição contida
no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: A presença da fiscalização não atenua a responsabilidade da
CONTRATADA.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Cabe ao responsável pela fiscalização o registro em relatórios
de todas as ocorrências e deficiências porventura existentes na prestação dos serviços
contratados e encaminhar cópia à CONTRATADA para a imediata correção das
irregularidades apontadas.
PARÁGRAFO QUARTO: A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização do
Contratante não eximirá a Contratada da total responsabilidade na execução dos serviços,
objeto do presente Contrato.
PARÁGRAFO QUINTO: As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou entidade
contratante em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada
no que concerne à execução do objeto contratado.
PARÁGRAFO SEXTO: A gestão do presente termo de contrato será realizada pelo Servidor
......................, deste município de Boninal, Estado da Bahia.
PARÁGRAFO SÉTIMO: Fica(m) designado(s) o(s) Servidor(es) .............................. como
responsável(is) pelo acompanhamento e Fiscalização da execução do contrato em questão,
nos termos da disposição contida no art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES - O descumprimento parcial ou
total de qualquer das suas cláusulas, sem justificativas aceita pela Contratante, sujeitará a
contratada às seguintes sanções, previstas na Lei Federal nº 8.666/93, garantida a prévia e
ampla defesa em processo administrativo:
e) advertência;
f) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com
este Município por prazo de até 05(cinco) anos;
g) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor da parte do objeto não entregue;
h) multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do objeto não entregue
por cada dia subsequente ao trigésimo.
PARAGRAFO PRIMEIRO: O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do
pagamento do objeto entregue com atraso, ou de outros créditos, relativo ao mesmo
Contrato, eventualmente existente.
PARAGRAFO SEGUNDO: As multas previstas nesta cláusula não têm caráter
compensatório e o seu pagamento não eximirá o CONTRATADO da responsabilidade de
perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
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PARAGRAFO TERCEIRO: Retenção de pagamento enquanto perdurarem quaisquer
pendências do CONTRATADO, junto ao CONTRATANTE. Durante esse período não incidirá
atualização monetária.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - COBRANÇA JUDICIAL - As importâncias devidas pela
Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este Contrato,
título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou
compensação de créditos, sempre que possível.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
PARAGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos
assumidos pelo contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente
Contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução
do Contrato, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas para contratação.
PARAGRAFO TERCEIRO: Na interpretação das disposições deste Contrato e integração
das omissões, desde que compatíveis com os preceitos de Direito Público, aplicar-se-á,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do Direito
Privado.
PARAGRAFO QUARTO: A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos
decorrentes de paralisações na execução do fornecimento do objeto contratado, salvo na
ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, apurados
na forma da legislação vigente, quando comunicado ao CONTRATANTE no prazo de 48
(quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita do CONTRATANTE.
PARAGRAFO QUINTO: Após o 10º (décimo) dia de paralisação do fornecimento do objeto
contratado, o CONTRATANTE, poderá optar por uma das seguintes alternativas:
a) promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo
a CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisão;
d) exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao
período total de atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor.
PARAGRAFO SEXTO: O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do
CONTRATO e seus ADITAMENTOS, na Imprensa Oficial, conforme Parágrafo Único do
Artigo 61 da Lei Federal 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO - As partes elegem o Foro da Comarca da cidade de
Boninal, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de
igual teor e forma, os representantes da CONTRATANTE e da CONTRATADA, juntamente
com as testemunhas, abaixo e a tudo presentes, para que se produzam os efeitos legais.
Boninal (BA), .............. de ....................... de ...........

CELESTE AUGUSTA ARAÚJO PAIVA
MUNICÍPIO DE BONINAL - BAHIA
CONTRATANTE
ADRIANA ARAÚJO SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONINAL
CO-PARTICIPANTE
LEILA APARECIDA DE SOUZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CO-PARTICIPANTE

ERIVALDO DE SOUZA SANTOS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – FME – BONINAL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CO-PARTICIPANTE
...............................................................
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
01 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
02 - .....................................................................................
Nome
CPF nº
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(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO IV
MODELO DE CREDENCIAL
À
Prefeitura Municipal de Boninal
Att. Sr. Pregoeiro Oficial
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022

Credencio o Senhor(a) ....................................................., (nacionalidade, estado civil,
profissão), portador do documento de identificação (Registro de Identidade, Carteira
Nacional de Habilitação, outro apresentado) nº .............., expedido pela .........., devidamente
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº. ....., residente à
rua ..................................................., nº ........ como meu mandatário, para representar esta
empresa, com poderes para praticar todos os atos necessários, relativos ao procedimento
licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022, em especial apresentar
documentos, prestar declarações de qualquer teor, impugnar, recorrer, apresentar
contrarrazões de recursos, desistir de prazos de interposição de recursos e do direito aos
mesmos, a que tudo será dado como bom, firme e valioso.
_________, Ba ____ de _______ ..........

___________________________________________________________
(N
Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO V
À
Prefeitura Municipal de Boninal
Att. Sr. Pregoeiro Oficial
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua José de Souza Guedes, nº 218 – Centro – Boninal – BA - CEP 46740-000
Telefone: (75) 75 3330-2375
E-mail: licitacaopmboninal2021@hotmail.com

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022 – FL. 53/57

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NJDEMKU1MEEWNTCYRDC3MJ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sexta-feira
9 de Setembro de 2022
56 - Ano XV - Nº 2198

Boninal

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONINAL
CNPJ Nº 13.922.612/0001-83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES
DE HABILITAÇÃO
A (nome da empresa).................................... CNPJ, nº ........................, com sede à
.................................................., representada pelo Sr. ...................................., portador do
RG nº .................................... e inscrito no CPF/MF nº ...................................., declara o
pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação contidas no edital do Pregão
Presencial nº. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022 e bem como estar ciente das sanções
factíveis de serem aplicadas conforme preceitua o art. 4º, inciso VII, da Lei 10.520/02, e
compromete-se a fornecer quaisquer informações complementares solicitadas pelo
Município, bem como tomar todas as medidas para assegurar um controle adequado da
qualidade dos produtos.
Declara, sob as penas da lei, que:
a) A proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº. PREGÃO PRESENCIAL
Nº 014/2022 foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da
proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial nº.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer
outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº. PREGÃO PRESENCIAL Nº
014/2022, 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 nº. PREGÃO PRESENCIAL Nº
014/2022 quanto a participar ou não da referida licitação;
d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022, não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato
do Pregão Presencial nº. PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022 antes da adjudicação do
objeto da referida licitação;
e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial nº.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Boninal
antes da abertura oficial das propostas; e,
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f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.
_____de __________________ de .....
____________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO VI
À
Prefeitura Municipal de Boninal
Att. Sr. Pregoeiro Oficial
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA
Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei
Complementar nº 123/06, declaramos:
( ) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na
condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta §
4º do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na
condição de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta
§ 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.
( ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, haver restrição na
comprovação da nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de
05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da declaração do
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública,
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cientes de que a não-regularização da documentação, no prazo previsto implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal
8.666/93, especialmente a definida no art. 81 .
_____de __________________ de .........
____________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO VII
À
Prefeitura Municipal de Boninal
Att. Sr. Pregoeiro Oficial
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2022
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA
EMPRESA
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.
_____de __________________ de ...........
____________________________________
(N
NOME DA ASSINATURA DO RESPONSAVÉL)
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(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO VIII

MODELO DECLARAÇÃO DE NÃO BENEFICIÁRIO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO
GOVERNO FEDERAL
A

empresa

_____________________________,

inscrita

no

CNPJ/MF

nº.

__________________, com sede à _______________________________, representada
pelo Sr. ____________________________, portador da Cédula de Identidade RG nº
______________ e inscrito no CPF/MF nº ___________________, DECLARA sob as
penas previstas em lei, QUE não possui em seu quadro de sócios beneficiário(s) de
Programas Sociais do Governo Federal, Estadual e/ou Municipal.
____________________ , ____ de _______________ de 2022.

_______________________________________________
[Assinatura e carimbo].
____________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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