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SHORT EM MALHA HELANCA, mesmo tom de azul utilizado na
UEMC, com elástico no coes, uso feminino. Tam.
P.M.GGG.EXG. Conforme MANUAL DE UNIFORMES SECPM
MUSECPM (em anexo).

UN

360

CALÇA EM TECIDO TACTEL no mesmo tom de azul utilizado na
UEMC, Poliester, com faixas verticais de seis centímetros de
largura, vermelhas do mesmo tom utilizado na UEMC nas
laterais com 02 bolsos laterais e 02 bolsos atrás e passadores
para cinto. Tam. P.M.G.GG.EXG. Conforme MANUAL DE
UNIFORMES SECPM MUSECPM (em anexo).

UN

460

CAMISA TIPO GOLA V, confeccionada em malha V, manga
curta, na cor branca, com gola e punhos no mesmo tom de
azul utilizado na UEMC, com identificação do nome de guerra,
tipo sanguíneo e fator RH bordado no lado direito, altura do
peito, logomarca da instituição estampada, no lado esquerdo,
na altura do peito, e bandeira da Bahia bordada na manga do
lado direito e Brasão do Município estampado no lado
esquerdo. A letra correspondente ao fator RH deverá ser no
mesmo tom de vermelho usado pela UEMC. Tam.
P.M.G.GG.EXG. Conforme MANUAL DE UNIFORMES SECPM
MUSECPM (em anexo).

UN

600

SAIA EM TECIDO BRIM, na altura do joelho, no mesmo tom de
azul utilizado na UEMC, com faixas verticais de seis
centímetros de largura, vermelhas do mesmo tom utilizado na
UEMC nas laterais com 02 bolsos laterais e 02 bolsos atrás e
passadores para cinto. Tam. P.M.G.GG.EXG. Conforme
MANUAL DE UNIFORMES SECPM MUSECPM (em anexo).

UN

360

SAIA EM TECIDO BRIM, na altura do tornozelo, no mesmo tom
de azul utilizado na UEMC, com faixas verticais de seis
centímetros de largura, vermelhas do mesmo tom utilizado na
UEMC nas laterais com 02 bolsos laterais e 02 bolsos atrás e
passadores para cinto. Tam. P.M.G.GG.EXG. Conforme
MANUAL DE UNIFORMES SECPM MUSECPM (em anexo).

UN

360

BONÉ EM TECIDO BRIM PESADO, no mesmo tom de azul
utilizado na UEMC, com brasão do colégio estampado na
frente, ajuste atrás em veicro.

UN

600

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives de Oliveira, n° 78 - Centro
(77) 3698-1512
www.ibotirama.ba.io.org.br

Pregão Presencia! n 5 016/2021-PMI/BA - Aquisição de Uniformes

Página 30 de 77

Documento Assinado Digitalmente por: LAERCIO SILVA DE SANTANA - 07/01/2022 10:48:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d977d307-4df7-4ecc-93ec-ea59727c0840

(bLkjLQ±±\
ii

1lliiw

1

lJ

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
09

10

12

13

pcSD

SéNATL&À

D—

Calça em tecido TacTel na cor
UNIFORME DOS MILITARES
marrom café, nas laterais com 02 bolsos laterais e 02 bolsos
atrás e passadores para cinto. Tam. P.M.G.GG.EXG. Conforme
MANUAL DE UNIFORMES SECPM MUSECPM (em anexo)

UN

100

CAMISA TIPO GOLA PÓLO, confeccionada em malha PV,
manga curta, na cor branca, com gola e punhos na cor marrom
café, com identificação do nome de guerra, função e tipo
sanguíneo e fator RH bordado no lado direito, altura do peito,
Brasão da UEMC, no lado esquerdo, na altura do peito, e
bandeira da Bahia pintada na manga do lado direito e Brasão
do Município estampado no lado esquerdo. A letra
correspondente ao fator RH deverá ser no mesmo tom de
vermelho usado pela UEMC; Tam. P.M.G.GG.EXG. Conforme
MANUAL DE UNIFORMES SECPM MUSECPM (em anexo).

UN

100

BONÉ EM TECIDO BRIM PESADO, na cor marrom café, com
brasão do colégio pintado na frente, ajuste atrás em veicro.

UN

100

CALÇA EM TECIDO TACTEL na cor marrom café, nas laterais
com 02 bolsos laterais e 02 bolsos atrás e passadores para
cinto. Deverá ser usada com cinto em nylon, na cor marrom
café, com fivela do Brasão da UEMC; Tam. P.M.G.GG.EXG.
Conforme MANUAL DE UNIFORMES SECPM MUSECPM (em
anexo).

UN

100

CAMISA TIPO GOLA POLO, confeccionada em malha pv, manga
curta, na cor branca, com gola e punhos na cor branca, com
identificação do nome de guerra, tipo sanguíneo e fator RH
bordado no lado direito, altura do peito, logomarca da
instituição estampada, no lado esquerdo, na altura do peito, e
bandeira da Bahia bordada na manga do lado direito e Brasão
do Município estampado no lado esquerdo. A letra
correspondente ao fator RH deverá ser no mesmo tom de
vermelho usado pela UEMC; Tam. P.M.G.GG.EXG. Conforme
MANUAL DE UNIFORMES SECPM MUSECPM (em anexo).

UN

100

UN

3.500

-

LOTE 03
UNIFORMES DAS SECRETARIAS
01

CAMISA GOLA POLO Tecido: piquê com estampa de logomarca
das Secretarias Municipais de Ibotirama e do Hospital
Regional Velho Chico, conforme modelos em anexo, Tamanhos
Adulto: P, M, G, GG e EXG.

flo

.Pvs(eiturade
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CAMISA MASCULINA MANGA COMPRIDA: em tecido 100%
algodão, fio a fio aberta com botão e logomarca bordada das
Secretarias Mun. Ibotirama, conforme modelos em anexo: P,
M, G, GG E EXG.

UN

50

JALECO DE MANGA COMPRIDA FEMININO E MASCULINO.
Tecido: Oxford, com 02 (dois) bolsos na frente, cor branca, no
lado esquerdo com a logomarca da Secretaria de Saúde e nas
costas com o nome da prefeitura de Ibotirama estampada,
conforme modelo em anexo, tamanhos adultos: P< M< GG e
EXG.

UN

200

CAMISA MASCULINA MANGA COMPRIDA em malha UV, com
estampa de logomarcas estampadas, conforme modelos em
anexo, bem como a ser informado: P, M, G, GG e EXG.

UN

400

05

COLETES DE BRIM aberto com velcro e com zíper, conforme
modelos em anexo Tamanhos Adulto: P, M, G, GG e EXG.

UN

100

06

CAMISETA TRADICIONAL em malha de algodão, cores diversas;
com estampas de logomarcas, Tamanhos Adulto: P, M, G, GG e
EXG.

UN

3.000

COLETE REFLETIVO Jaqueta Laranja Fluorescente com zíper,
conforme modelo da Defesa Civil em anexo Tamanhos Adulto:
P, M, G, GG E EXG.

UN

25

KIT UNIFORME ESPORTIVO (FUTSAL E SOCIETY) personalizado
com detalhes em cores e estampas de logomarcas. Contendo
13 camisas com numeração nas costas, 13 calções com forro,
cordão e elástico e 02 conjuntos de goleiro (bermuda e camisa
manga longa) em malha de poliéster. Tamanho Adulto: P, M,
G, GG e EXG.

KIT

20

KIT UNIFORME ESPORTIVO (FUTEBOL) personalizado com
detalhes em cores e estampas de logomarcas. Contendo 18
camisas com numeração nas costas, 18 calções com forro,
cordão e elástico e 02 conjuntos de goleiro (bermuda e camisa
manga longa) em malha de poliéster. Tamanho Adulto: P, M,
G,GGeEXG.

KIT

10

KIT UNIFORME ESPORTIVO (FUTEBOL) personalizado com
detalhes em cores e estampas de logomarcas. Contendo 18

KIT

10
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LOTE 04
UNIFORMES ESPORTIVOS

01

02

03
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camisas com numeração nas costas, 18 calções com forro,
cordão e elástico e 02 conjuntos de goleiro (bermuda e camisa
manga longa) em malha de poliéster. TAMANHO INFANTIL: P,
M, G, GG e EXG.

04

COLETE ESPORTIVO UNISSEX aberto com elástico nas laterais
em malha poliéster com estampas de logomarcas da
Prefeitura Mun. de Ibotirama, cores: branca, cinza, laranja e
preta.

SSO

7

N,

UN

100

UN

80

CAMISETA SAMU 192 em poliviscose gramatura 160,
estampada em serigrafia frente e costas, gola redonda corte
tradicional, Cor azul noturno. Tamanhos P.M.G.GG E EXG

UN

30

CAMISETAS: desenvolvida de acordo com a Norma do
Ministério da Saúde para confecção de camiseta SAMU com as
seguintes especificações: confeccionada em malha PV cor
branca; Gola redonda; Logotipo do SAMU nas costas grande,
parte frontal superior esquerda pequeno e na manga esquerda
pequeno. Bandeira do Brasil bordada na manga direita.
Tamanho: P/M/G/GG/XXG

UN

150

LOTE 05
UNIFORMES DO SAMU

rLqnaÂp
terbrim (sarja 2/1, 221 gim 2 , 67% poliester, 33% algodão)
profissional rip stop azul marinho, elástico atrás e cós na
frente com zíper, passantes para cinto; bolso faca interno
frontal; bolso nas duas pernas com tampa em velcro; dois
bolsos traseiros com tampa em veicro; reforço nos joelhos;
tarja refletiva na perna com 5cm; faixa laranja e vermelha nas
laterais; nos modelos feminino e masculino; tamanhos P, M, G,
GG e EGG ou 40, 42,44, 46, 48 e 50.
02

03

19
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05

GANDOLA: Gandola padrão SAMU confeccionada tipo terbrim
(sarja 2/1, 221 g/m2 , 67% poliester, 33% algodão)
profissional rip stop; mangas longas destacáveis com
aplicação de zíper reforçado invisível, símbolo do SAMU
bordado no peito esquerdo e na manga direita (dimensões
aproximadas: circunferência com 6,3cm de diâmetro, texto
medindo
\ SAMUV Medindo 4,5xlcm e texto \ 192\
aproximadas:
nas
(dimensões
4,5x2cm)
e
costas
\S
samu\
circunferência com 14cm de diâmetro, texto
medindo 8,5x4cm); na
Medindo 8,5x2cm e texto \ * 192\
manga esquerda com bordado da prefeitura de Ibotirama,
dimensões aproximadas: 7,5x5,Ocm; refletivos 5cm; com
tecido refletivo 5cm nas mangas, costas e frente; bolso tipo
faca na frente; faixas vermelha e laranja nas mangas; gola tipo
padre com fecho de velcro; ajuste dos punhos com fecho de
velcro; com tarjeta de identificação de nome, função e tipo
sanguíneo no peito medindo 10x2,5cm em aplicação de velcro
e bordado; com tarjeta de identificação de função nas costas
medindo 15x3cm em aplicação de velcro e bordado.
tamanhos PP, P, M, G, GG e EGG.
CAPA DE CHUVA azul marinho SAMU modelo 7/8 em tecido
100 % poliamida emborrachada impermeável. Com faixas
refletivas prateadas de 50 mm no peitoral e costas. Capa
longa com capuz regulável com cordão e fica guardado dentro
da gola. Possuindo fechamento frontal com zíper protegido por
aba fechada com veicro. Punhos de elástico. Com logomarca
do SAMU no peito esquerdo e nas costas e manga esquerda.
Contendo o nome do funcionário e SAMU IBOTIRAMA/BA
abaixo da logomarca das costas, na região do quadril em
bordado branco (personalizar) . Tamanho: P/M/G/XXG.

JI
A4
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UN

100

UN

35

Ci
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LOTE 06
UNIFORMES DO HOSPITAL
01

CONJUNTO UNISSEX (MÈDICOS), em tecido brim leve, nas
cores azul marinho, azul noturno e amarelo claro, composto de
01 blusa e 01 calça; Blusa manga curta, com um logotipo no
lado esquerdo do peito, dois bolsos embutidos na altura do
quadril direito e esquerdo com tampo em detalhe azul acima
especificado. Viés de 2,0 cm de largura, do mesmo tecido do
detalhe do tampo do bolso, contorno da gola, dois em cada
manga e tampo dos bolsos; Gola: em V contorno em detalhe
de viés na frente. Manga: manga curta, acabamento com dois

'r- .
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02
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vieses. Barra: abertura lateral. Costuras: fechamento das
laterais e mangas: costura interlock (2 agulhas com 3 fios),
densidade de 4,0 pontos/cm; fechamento do ombro e fixação
das mangas: ponto overlock, densidade 4,0 pontos/cm;
fixação da bainha: ponto overlock com pesponto duplo visível
externamente, densidade de 4,0 pontos/cm; Fixação da gola e
demais costuras: ponto fixo, pesponto simples, densidade de
4,0, linhas na cor combinando com o tecido para toda costura.
Calça: calça unisex, corte reto, cintura alta, com elástico e
cordão regulável, com bolsos de aproximadamente 15 cm
embutidos nas laterais, bainha tradicional, com a logomarca
do hospital e prefeitura de Ibotirama, serigrafada. P, M, G, GG,
EXG.
CONJUNTO
UNISSEX (ENFERMEIROS
E TÉCNICO
DE
ENFERMAGEM), para uso intra-hospitalar (em tecido oxford,
nas cores cinza e azul bebê, composto de 01 blusa tipo bata e
01 calça. Bata unissex, manga curta, com um logotipo no lado
esquerdo do peito, dois bolsos embutidos na altura do quadril
direito e esquerdo com tampo em detalhe azul acima
especificado. viés de 2,0 cm de largura, do mesmo tecido do
detalhe do tampo do bolso, contorno da gola, dois em cada
manga e tampo dos bolsos, conforme modelo; gola: em v
contorno em detalhe de viés na frente; manga (manga curta,
acabamento com dois vieses); costas lisas sem recortes e ou
detalhes; barra (abertura lateral); costuras: fechamento das
laterais e mangas: costura interlock (2 agulhas com 3 fios),
densidade de 4,0 pontos/cm; fechamento do ombro e fixação
das mangas: ponto overlock, densidade 4,0 pontos/cm;
fixação da bainha: ponto overlock com pesponto duplo visível
externamente, densidade de 4,0 pontos/cm; fixação da gola e
demais costuras: ponto fixo, pesponto simples, densidade de
4,0, linhas na cor combinando com o tecido para toda costura;
logotipo: devem ser aplicados via serigrafia, diretamente sobre
o tecido; modelagem da calça: calça unissex, corte reto,
cintura alta, com elástico e cordão regulável, com bolsos de
aproximadamente 15cm embutidos nas laterais, bainha
tradicional, com logomarca do hospital e prefeitura de
Ibotirama, serigrafada, tamanhos: P, M, G, GG, EXG.
CAMISA SOCIAL FEMININA (ESCRITÕRIO); composta de 50%
poliéster e 50% algodão; tecido com gramatura de 105g/m2;
tecido com armação do tipo tela; na cor branca; do tipo social
(tipo camisete); manga 3/4; sem bolso; com gola social, com
logomarca do hospital serigrafada na frente. tamanhos: P, M,
G, GG, EXG.

.'
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UNID

36
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CALÇA SOCIAL FEMININA (ESCRITÓRIO); composta de 73%
poliéster 27% viscose; tecido com gramatura de 250g/m2;
com armação do tipo tela, com cós anatômico; sem bolsos;
fechada através de zíper e 01 botão no cós; sem passadores
de cinto; calca na cor azul marinho. Tamanhos 36 ao 48
CAMISA SOCIAL MASCULINA (ESCRITÓRIO); composta de 67%
poliéster 33% algodão; tecido com gramatura de liOg/m2;
tecido com armação do tipo tela; na cor branca; do tipo social;
manga longa; com 01 bolso no lado esquerdo superior; com
gola social e logomarca do hospital bordada na frente,
serigrafada, tamanhos: P, M, G, GG, EXG.
CALÇA SOCIAL MASCULINA (ESCRITÓRIO); composta de 100%
algodão; tecido com gramatura de 276g/m2; com armação do
tipo tela; cós 112 elástico; com 4 bolsos; sendo 2 bolsos
dianteiros chapados e 2 bolsos chapados traseiro; fechada
através de zíper e botão; com passadores de cinto; calca na
cor azul marinho. Tamanhos 36 ao 48
CAMISA DE TERBRIM UNISSEX (LIMPEZA) excelente qualidade,
cor branca em poliviscose composto por 67% de poliéster e
33% de viscose, com dois bolsos, no lado esquerdo com a
logomarca do hospital e nas costas com o nome da prefeitura
de Ibotirama serigrafada. tamanhos: P, M, G, GG, EXG.
CALÇA COMPRIDA DE TERBRIM UNISSEX (LIMPEZA), cor
branca de excelente qualidade com bolsos nas laterais e dois
bolsos na parte de trás. Feita em tecido resistente a rasgos e à
tração e de grande durabilidade. Confeccionada com elástico
atrás da cintura. Modelagem reta para oferecer conforto ao
trabalhador. tamanhos: P, M, G, GG, EXG.
JALECO DE MANGA COMPRIDA FEMININO E MASCULINO.
Tecido: Oxford, com 02 (dois) bolsos na frente, cor branca, no
lado esquerdo com a logomarca serigrafada do hospital e nas
costas com o nome da prefeitura de Ibotirama, conforme
modelo em anexo, tamanhos adultos: P< M< GG e EXG.

NATL'A
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UNID

36

UNID

50

UNID
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UNID

96

UNID
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UN

200

UN

80

LOTE 07
UNIFORMES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

01

CALÇA MASCULINA, calças confeccionadas sob medida em
tecido ripstop, na cor azul noturno, com garantia de antidesbotamento, deverá ser confeccionada conforme modelo
adotado pela guarda civil municipal de Ibotirama, cintura com
os passadores para cinto; cós com 4,5 cm de altura,
entrelaçado e forrado, e o passador para o cinto deverá ser de
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3 cm, tendo uma distância de 7 cm entre um e outro;
fechamento frontal por botão na cor azul marinho; braguilha
fechada por zíper de nylon azul marinho; bolsos; 02 dianteiros
tipo faca nas laterais; 02 laterais tático com a sigla gcm
bordada em cor branca; 02 traseiros embutidos com
portinholas (tampas); a largura da boca calça deverá ser
afunilada e com abertura lateral de 15 cm, fechada com velcro
na mesma cor do tecido; o cavalo deverá ter sobras para
alargamento de 10 cm. calças masculinas: n° 38, 40, 42, 44,
46,48)
(

02

03

CALÇA FEMININA, calças confeccionadas sob medida em

tecido ripstop, na cor azul noturno, com garantia de antidesbotamento, deverá ser confeccionada conforme modelo
adotado pela guarda civil municipal de Ibotirama, cintura com
os passadores para cinto; cós com 4,5 cm de altura,
entrelaçado e forrado, e o passador para o cinto deverá ser de
3 cm, tendo uma distância de 7 cm entre um e outro;
fechamento frontal por botão na cor azul marinho; braguilha
fechada por zíper de nylon azul marinho; bolsos; 02 dianteiros
tipo faca nas laterais; 02 laterais tático com a sigla gcm
bordada em cor branca; 02 traseiros embutidos com
portinholas (tampas); a largura da boca calça deverá ser
afunilada e com abertura lateral de 15 cm, fechada com velcro
na mesma cor do tecido; o cavalo deverá ter sobras para
alargamento de 10 cm. calças femininas: (n° 42, 44, 46, 48)

UN

05

UN

60

UN

40

GANDOLA: blusão b7 rip stop unissex, na cor azul marinho

noite com dois bolsos na parte frontal superior, com
fechamento em velcro e abertura para caneta na parte
superior do bolso esquerdo, velcro para tarjeta de identificação
na parte superior do bolso direito com a seguintes medidas
12cm x 02cm, ambos os bolsos com as seguintes medidas: 17
cm de comprimento por 13,5cm de largura, com reforço de
19,5 cm altura x 20 cm de largura na altura dos cotovelos e
reforço na altura dos ombros, com a bandeira do município de
Ibotirama bordada nas cores oficiais, nas medidas 07 cm x 5
cm na manga direita; com o brasão da guarda civil municipal
nas cores oficiais, nas medidas 8 cm x 9 cm na manga
esquerda. Tamanhos P, M, G, GG, EG)
(

04

BRASÕES, brasões da guarda civil municipal de Ibotirama,

bordados diretamente nas mangas das camisas (manga
direita) e na parte frontal dos bonés, com proteção de plástico
sobreposta através de costura.

ii
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1

CAMISETAS MASCULINAS, camiseta branca manga curta em
malha fria, com estampa da descrição guarda civil (nas costas,
cor amarelo) camisetas masculinas: P, M G, GG, XXG

T

80

REM

fria, com estampas descrição guarda civil (nas costas, cor
amarelo) camisetas femininas: P, M, G, GG
07

UN

UN

05

UN

40

BOTA CANO CURTO: bota cano curto, modelo militar em couro
semi-cromo, parte superior do cano e revestida de couro tipo
camurça para maior conforto, totalmente almofadada, e
revestida internamente em tecido 100% poliamida e palmilha
conformada. botas: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44.

PAR

60

BOTAS: desenvolvida de acordo com a Norma do Ministério da
Saúde para confecção de bota SAMU com as seguintes
especificações: Modelo bota resgate cano longo acolchoada
com proteção frontal; Confeccionada em couro legítimo
hidrofugado; Solado de borracha de alta resistência colado e
costurado; Fechamento com zíper e velcro com caneleira de
recouro, porta faca de borracha e protetor peito do pé;
Refletivos 31) vistos com 180 graus; Personalização SAMU
192 na lateral. Tamanhos: 35/36/37/38/39/40/41/42/43

PAR

100

TÊNIS na cor preta, material emborrachado, O solado deverá
ser antiderrapante, sendo a sola na cor preta, Fechamento
com cadarço. DIVERSOS TAMANHOS, conforme manual de
uniformes SECPM-MUSECPM, em anexo.

PAR

750

CINTO EM NYLON, na cor azul marinho, com fivela de metal
cromada, contendo o Brasão da escola.

UN

600

MEIAS BRANCAS, tamanho médio, cano alto, com a seguinte
composição de matéria prima: 100% poliamida, fibra sintética
responsável pela estruturação da meia, que permite que o
produto mantenha o formato original após o seu uso e
lavagem; fio com propriedades elásticas. Conforme MANUAL
DE UNIFORMES SECPM MUSECPM (em anexo).

PAR

600

BOINA FRANCESA gcm, na cor azul marinho noite, produzida
em tecido em feltro, presa do lado esquerdo com botão de
pressão metálico prata, forrada, com cadarço para ajuste.
Resistente a água e com acabamento em couro macio.
LOTE 08

ol.

02

-

03

04

05
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4- DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
4.1 - O fornecimento, objeto da presente licitação, será para entrega parcelada conformidade com as
especificações, quantidades e datas constantes na ordem de fornecimento que será entregue à
Licitante Vencedora.
4.2 - A entrega dos materiais deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias após o efetivo recebimento da
Ordem de Fornecimento.
4.3 - A entrega dos materiais deverá ser efetuada de segunda a sexta-feira.
4.4 - As quantidades totais poderão ser alteradas, bem como as datas de entrega, a critério da
Prefeitura, conforme necessidades detectadas, observadas as normas legais vigentes.
4.5 - Ocorrendo queda na qualidade de qualquer material durante o fornecimento, reserva-se ao
Município o direito de rescindir o Contrato com o fornecedor.
4.6 - A unidade administrativa competente de cada Secretaria solicitante e órgãos do Município

acompanhará a qualidade do objeto entregue, que deverá estar em conformidade com o Edital e com
os termos contratuais, ressalvando:
4.6.1 - O recebimento se dará em caráter provisório, reservando-se a cada Secretaria solicitante e
órgãos do Município o direito de, no prazo de até 05 dias (cinco) dias, indicar qualquer falha no objeto
entregue, preservando ainda, o prazo de garantia. Somente após este período será considerado
definitivo o recebimento.
4.6.2 - O licitante compromete, neste prazo, a substituir, reparar ou repor o objeto contratado.
4.7 - A Licitante Vencedora se compromete a substituir, reparar ou repor os materiais, que
apresentarem vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios e inadequados ao fim a
que se destinam, ou lhes diminuam o valor.
4.8.1 - Os licitantes vencedores devem efetuar a troca do(s) produto(s) que não atender(em) as
especificações do objeto contratado no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar do recebimento da
solicitação.
4.9 - A contratada deverá responsabilizar-se pelo transporte e entrega dos materiais.
4.10 - A contratada deverá responsabilizar-se por todos os ônus e encargos, em virtude da execução
do fornecimento.
4.11 - A contratada deverá arcar com todas as despesas relativas ao fornecimento e todos os tributos
incidentes, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos previstos em lei.
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4.12 - Somente serão recebidos produtos novos.
4.13 - O licitante vencedor ficará obrigado a substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo
ou em parte, os materiais em que se verificarem defeitos de confecção, ainda que só detectados
quando da sua utilização;
4.14 - Os produtos a serem confeccionados deverão obedecer os tamanhos e medidas contidos nas
especificações expressas neste Anexo;
4.15 - Substituir o produto, quando do surgimento de eventuais defeitos verificados, atendendono.
prazo máximo de 10 (dez) dias as solicitações nesse sentido;
5- LOCAIS DE ENTREGA
5.1 - Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Prefeitura, situado na Rua Pror
Francisca Morais de Assis, s/n, nesta cidade de Ibotirama-Ba.
6- DO PRAZO E REAJUSTAMENTO.
6.1- DO PRAZO
6.1.1 - O prazo do Contrato, objeto do presente Pregão será 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado mediante Assinatura de Termo Aditivo, por acordo entre as
partes, e se houver interesse do Município.
6.2 - DO REAJUSTAMENTO
6.2.1 - Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato, observadas as
disposições em contrário;
6.2.2 - Qualquer recomposição de preços somente ocorrerá nos termos do artigo 65, inciso II, alínea
"d" da Lei N° 8.666 de 21/06/93, da mesma forma reajustamentos só poderão ocorrer de acordo
com o artigo 20 e seus parágrafos e, especialmente com o artigo 3 0 e seus parágrafos, ambos da Lei
n° 10.192, de 14/02/2001, não sendo admitida qualquer outra modalidade de correção de preço
não prevista nos dispositivos legais mencionados neste subitem.
7-DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

6.1 deste ANEXO 1, conforme normas e condições estabelecidas no presente Pregão, na Lei N°. 8.666,
de 21/06/93 e Legislação Complementar em vigor.
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7.2 - Na falta de qualquer dos materiais cotados pela Licitante Vencedora, a mesma1Fca-&rigda a
entregar outro material similar, ainda que de preço seja superior, sem qualquer ônus adicional para a
Administração Pública, desde que aprovado pelo setor competente.
7.3 - Efetuar o fornecimento, conforme condições estabelecidas do ANEXO 1.
7.4 - Responsabilizar-se Civil e Criminalmente, por danos causados a servidores do Município ou a
terceiros, decorrentes materiais impróprios parao uso.
7.5 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, sociais e previdenciários de seus empregados,
despesas fiscais, tributárias, fretes e quaisquer outras que não tenham sido incluídas no preço
proposto.
7.6 - Responsabilizar-se por danos, extravios ou prejuízos causados por seus empregados em
equipamentos ou nas dependências dos órgãos Municipais ou a terceiros.
7.7 - Substituir os materiais, rejeitados, por não estar de acordo com o especificado e/ou impróprio
para o uso.
7.8 - No momento do desembarque dos materiais, os responsáveis da Licitante Vencedora deverão
sempre depositá-los, cuidadosamente, no local designado, conforme orientação do servidor
designado pela Administração Pública.
7.9 - Fica a Licitante Vencedora obrigada a ressarcir ao Município, o valor recebido, quando
constatada a má qualidade dos materiais.

7.10 - A Licitante Vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
atualizado do Contrato, conforme artigo 65, § 1°, da Lei 8.666/93.
7.11 - Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
7.12 - Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade dos produtos, reservando a
Prefeitura Municipal de Ibotirama o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados.
7.13 - Comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal de Ibotirama, quando for o caso, qualquer
anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de
regularização necessárias.
7.14 - Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes da entrega
do produto, seja por vício de fabricação ou por ação ou omissão de seus empregados.
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7.15 - Responder direta e exclusivamente pela execução do contrato de fornecimrto,..n..endo,
em nenhuma hipótese, transferir a responsabilidade pelo fornecimento do produto a terceiros, sem o
expresso consentimento da Prefeitura Municipal de Ibotirama.
7.16 - Efetuar a troca do produto considerado impróprio no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado
do recebimento.
7.17 - Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários,
securitários e outros advindos da execução do objeto, de forma a eximir a Prefeitura Municipal de
botirama de quaisquer ônus e responsabilidade.
8- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
8.1 - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar o fornecimento do
objeto dentro das normas do contrato.
8.2 - Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto, por intermédio da Prefeitura Municipal de
Iboti rama, ou por servidor por ela determinado.
8.3 - Controlar as requisições e documentar as ocorrências havidas no período de vigência do
contrato.
4.

8.4 - Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada, inclusive quanto a
continuidade do fornecimento, que ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos pela
contratante, não deverão ser interrompidos.
8.5 - Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados
pela contratada.
8.6 - Verificar e fiscalizar as condições técnicas da CONTRATADA, visando estabelecer controle de
qualidade dos produtos a serem fornecidos.
8.7 - Designar um servidor responsável pela fiscalização do contrato devendo ser lotado na Prefeitura
Municipal de Ibotirama.
8.8 - Receber os produtos pela CONTRATADA, cabendo aos membros da Comissão designada pela
Autoridade Superior, o seu recebimento, conferencia e atestação.
8.9 - Fiscalizar, gerenciar e monitorar todas as atividades decorrentes dos fornecimentos a serem
executados pela CONTRATADA.
8.10 - Efetuar o pagamento à licitante vencedora por meio de crédito em conta corrente bancária,
mediante a apresentação da respectiva nota fiscal eletrônica, devidamente discriminada e
acompanhada do correspondente atestado de entrega, por meio do fiscalizador designado.
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8.11 - Providenciar a publicidade do extrato deste instrumento, na imprensa ofi
com o parágrafo único do art. 61 da Lei n° 8.666/93.

idade

8.12 - Solicitar a substituição do produto que não apresentar condições de ser utilizado.
8.13 - Comunicar à licitante vencedora qualquer irregularidade na entrega do produto e interromper
imediatamente o fornecimento, se for o caso.
9- DO CONTRATO
9.1 - As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo de contrato
específico, celebrado entre o Município, representado pelo Prefeito Municipal (doravante denominado
Contratante), e o licitante vencedor (doravante denominado Contratado), que observará os termos da
Lei n.° 8.666/93, deste edital e demais normas pertinentes, cuja minuta foi submetida a exame
prévio da Assessoria Jurídica do Município.
9.2 - A Execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor da Secretaria Ordenadora
de Despesa ou por servidor designado pela contratante que acompanhará a execução do contrato,
comunicando toda e qualquer ocorrência relacionada com o contratado, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e atestará as notas fiscais dos serviços
prestados, para fins de pagamentos.
9.3 - O licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da devida convocação, para
celebrar o referido Contrato, do qual farão parte integrante o edital, seus anexos, a proposta e demais
documentos apresentados pelo licitante vencedor.
9.4 - Como condição para celebração do Contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas
condições de habilitação exigidas na licitação.
9.5 - Na hipótese de a adjudicatária não atender a condição acima ou recusar a assinar o Contrato e
não apresentar justificativas porque não o fez, a Administração convocará a segunda empresa
classificada e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, obedecendo ao disposto nos
incisos XXII e XXIII, do Art 11 do decreto n° 3.555/2000 e parágrafo 20 do Art 64, da Lei n° 8.666/93;
9.6 - Incumbirá à Contratante providenciar, à sua conta, a publicação do extrato do Contrato na
imprensa oficial e no quadro de aviso do órgão público municipal, até 20 (vinte) dias da assinatura - do
contrato. O mesmo procedimento se adotará com relação aos possíveis termos aditivos;
9.7 - O licitante adjudicatário se obriga a manter, durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação.
9.8 - O Termo de Contrato só poderá ser alterado em conformidade com o disposto no art. 65 da Lei
n.° 8.666/93.
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10- DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO
10.1 - Observado o disposto no artigo 67 da Lei Federal n° 8.666/93, a execução do contrato deverá
ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado,
permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa
atribuição.
10.2 - Compete à Prefeitura Municipal de Ibotirama, o acompanhamento e fiscalização do contrato,:
através de servidor designado para o cumprimento do contrato, anotando em registro próprio as:
falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas, bem como as expedições das autorizações de fornecimento, competindo-lhes,
ainda, atestar as Notas Fiscais/ Faturas para fins de pagamento.
10.3 - Designar um servidor responsável pela fiscalização do contrato devendo ser lotado na
Prefeitura Municipal de Ibotirama;
10.4 - A ação de fiscalização da Prefeitura Municipal de Ibotirama não exonera a CONTRATADA de
suas responsabilidades contratuais;
10.5 - A licitante vencedora, sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Prefeitura
Municipal de Ibotirama, encarregado de acompanhar a entrega, prestando esclarecimento solicitados
atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as entregas e anexar a Nota Fiscal, qual
deverá ser acompanhada por um encarregado da pasta.
11- DAS MODIFICAÇÕES E/ OU ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
11.1 - Qualquer modificação de forma ou quantidade (acréscimos ou reduções) do fornecimento,
objeto da presente Licitação, poderá ser determinada pelo "CONTRATANTE" mediante assinatura de
Termo Aditivo, observadas as normas legais vigentes.
11.2 - O futuro contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no
art. 65 da Lei 8.666/93, observando o limite estabelecido no parágrafo primeiro do referido artigo,
podendo ser determinado pelo CONTRATANTE mediante assinatura de Termo Aditivo, observadas as
normas legais vigentes.
12- EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO:
4.

Na habilitação será exigida a documentação relativa a:
- habilitação jurídica;
II - regularidade fiscal e trabalhista;
III - qualificação econômico-financeira;
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IV - cumprimento do disposto no Inciso )OOUII do art. 72 da Constituição Federal. (Inciso - acrescido
pela lei n'9.854, de 27/10/99).
As exigências de habilitação deverá estar conforme a Lei Federal n° 10.520 subsidiaria pela Lei
Federal n° 8.666/93 e alterações.
13- CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS:
13.1 - Para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço por lote,
observados os prazos máximos para entrega, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de
desempenho e qualidade definidos no edital.
13.2 - Será vencedora a Licitante que apresentar a proposta mais vantajosa para o Município de
Ibotirama, desde que esteja de acordo com as especificações do Edital Padrão e Anexo 1 e ofertar o
menor preço.
14- DAS PENALIDADES
14.1-Os licitantes, participantes deste certame, que cometerem os delitos mencionados no art. 7 0 da
Lei Federal n.° 10.520, de 17 de julho de 2002, estarão sujeitos às penalidades nele prevista;
14.2 - Pela inexecução total ou parcial da Nota de Empenho e/ou outro documento correspondente, a
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à(s) proponente(s) vencedora(s) as sanções
de que tratam os Arts. 86 a 88, da Lei n. ° 8.666/93, além da multa de 0,5% (meio por cento) sobre o
valor da fatura mensal, por dia em que, sem justa causa, a contratada não cumprir as obrigações•
assumidas ou cumpri-Ias em desacordo com o estabelecido neste Pregão, até o máximo de 10 (dez)
dias, quando, então incidirá em outras cominações legais.
15- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1 - O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou
cometer fraude fiscal garantida o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de
licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas no edital e no termo de
contrato e das demais cominações legais, conforme Art. 7 0 da Lei Federal n 0 10.520/2002.
15.2 - A Contratada ficará, ainda, sujeita às seguintes penalidades, em caso de inexecução total ou
parcial do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento
contratual ou não veracidade das informações prestadas garantidas a prévia defesa:
- advertência, sanção de que trata o inciso 1 do art. 87, da Lei n.° 8.666/93, poderá ser aplicada nos
seguintes casos:
a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação;
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11 - multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora, por
meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a ser preenchido de acordo com instruções
fornecidas pela Contratante);
a) de 01% (um por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por dia de atraso na prestação
dos serviços ou indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% (dez por cento) do mesmo valor;
b) de 02% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por infração a qualquer cláusula
ou condição do contrato, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em dobro na
reincidência;
c) de 05% (cinco por cento) do valor contratual total do exercício, pela recusa em corrigir qualquer
serviço rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 05 (cinco) dias que
se seguirem à data da comunicação formal da rejeição;
d) Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor dos não entregues, no caso de inexecução total ou
parcial do objeto contratado recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da
comunicação oficial, sem embargo de indenizações dos prejuízos, porventura causados a Prefeitura
Municipal de lbotirama/BA, pela não execução total ou parcial do Contrato.
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município
de Ibotirama/BA, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
15.3 - No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla•
defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos incisos 1, II e III do
item 15.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sanção prevista no inciso IV do mesmo item.
15.4-0 valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias
a contar da notificação ou decisão do recurso. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será
automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou
insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito
como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos
correspondentes.
15.5 - As sanções previstas nos incisos III e IV do item 15.2 supra, poderão ser aplicadas às empresas
que, em razão do contrato objeto desta licitação:
1 - praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
II - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em virtude de
atos ilícitos praticados;
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b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao
Contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.
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III - sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fisc
de quaisquer tributos.

AUiNATt
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15.6 - As sanções previstas nos incisos 1, III e IV do item 15.2 supra, poderão ser aplicadas
juntamente com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
15.7 - A licitante adjudicatária que se recusar injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação que lhe será encaminhada, estará sujeita à
multa de 05% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuízo das demais penalidades
cabíveis, por caracterizar descumprimento total da obrigação assumida.
15.8 - As sanções previstas no item 15.7 supra não se aplicam às demais licitantes que, apesar de
não vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo com este
edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse.
16-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 - A empresa Contratada deverá fornecer os materiais, objeto deste instrumento, de acordo com
as condições estabelecidas neste documento e nas cláusulas contratuais;
16.2 - O quantitativo previstos na planilha de formação de preços constante deste termo de
referência é estimativo e não obriga a aquisição integral, ocorrendo de acordo com a necessidade da
Prefeitura Municipal de Ibotirama.
16.3 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA terá direito, a qualquer tempo e lugar, de rejeitar
quaisquer produtos a serem fornecidos, que de alguma forma, não estejam em estrita conformidade
com os requisitos especificados.
16.4 - Caberá à contratada, a indenização pecuniária dos danos morais ou materiais causados por
seus empregados em bens patrimoniais da contratante, desde que comprovado dolo ou culpa, do
empregado da contratada.
16.5 - Desde que apurado o dano e caracterizada a autoria de qualquer empregado da contratada, o
valor da indenização será descontado no ato do pagamento de qualquer fatura, permitida a•
compensação inclusive em faturas vincendas, o que fica desde já pactuado.
16.6 - A contratada manterá a contratante livre de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e
representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou omissão.
16.7 - Outras condições conforme Edital Padrão deste Pregão.
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2C2S80

NMLA

g

)

em

AO
Pregoeiro e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Ibotirama

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° O16/2021-PMI/BA.
Processo Administrativo n°.: 048/2021.
Tipo: Menor Preço Por lote

Nome ou razão social, endereço completo e número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ,
no Ministério da Fazenda;
Endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato; o
nome e número do Banco, Agência, Localidade e Conta Corrente em que deverá ser efetivado o
crédito, caso lhe seja adjudicado o objeto;

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital, nós, abaixo-assinados, apresentamos a presente proposta para
fornecimento de uniformes profissionais, escolares e esportivos personalizados, bem como peças
diversas para manutenção das Secretarias Municipais deste município, de acordo com o Anexo 1, de.
conformidade com o Edital mencionado, pelo valor apresentado na Planilha de Preços, sendo o Lote
01 _(preço da proposta em número e por extenso), Lote 02 _(preço da proposta em número e
por extenso), Lote 03 _(preço da proposta em número e por extenso), Lote 04 _(preço da
proposta em número e por extenso), Lote 05 —(preço da proposta em número e por extenso), Lote
06 _(preço da proposta em número e por extenso), Lote 01 _(preço da proposta em número e por
extenso), Lote 08 _(preço da proposta em número e por extenso já inclusos todos os custos, lucros
ç encargos fiscais.
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(i

ITEM

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

"

-

UNIDADE

QUANT.

UN

2.650

UNIFORME DE ATIVIDADES FiSICAS Camisa Gola tipo
careca, confeccionada em malha pv, manga curta, na
cor branca, com gola e punhos em viés no mesmo tom
de azul utilizado na UEMC, com identificação do nome
do aluno, tipo sanguíneo e fator RH, no mesmo tom de
azul utilizado na UEMC, bordado no lado direito, altura
do peito, Brasão da Escola estampado no lado esquerdo,
na altura do peito, bandeira da Bahia estampado na
manga do lado direito e Brasão do Município estampado
no lado esquerdo. A letra correspondente ao fator RH
deverá ser no mesmo tom de vermelho usado pela
UEMC; Conforme MANUAL DE UNIFORMES SECPM
MUSECPM (em anexo).

UN

600

CALÇÃO Tecido TacTel, no mesmo tom de azul utilizado
na UEMC, 02 bolsos laterais, 02 bolsos atrás, com
cordão, uso masculino; Conforme MANUAL DE
UNIFORMES SECPM MUSECPM (em anexo).

UN

460

SHORT EM MALHA HELANCA, mesmo tom de azul
utilizado na UEMC, com elástico no coes, uso feminino.
Tam. P.M.G.GG.EXG. Conforme MANUAL DE UNIFORMES
SECPM MUSECPM (em anexo).

UN

360

CONJUNTO INFANTIL FEMININO E MASCULINO
Short
masculino e short saia feminino em malha elanca
colegial na cor verde turquesa, elástico na cintura,
camiseta com manga na cor branca com verde
turquesa, gola redonda em ribana na cor branca, em
malha PV fio 30. Estampado na frente e costas com a
logomarca da prefeitura e emblema da unidade escolar.
Tamanhos: P,M,G,GG.

VALOR 1 VALOR
UNITÁRIO TOTAL

-

01

LOTE 02
UNIFORME DA ESCOLA MILITAR
-

01

02

03

-

-
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LOTE 01
UNIFORME ESCOLAR

j
04

05

06

CALÇA EM TECIDO TACTEL no mesmo tom de azul
utilizado na UEMC, Poliester, com faixas verticais de seis
centímetros de largura, vermelhas do mesmo tom
utilizado na UEMC nas laterais com 02 bolsos laterais e
02 bolsos atrás e passadores para cinto. Tam.
P.M.G.GG.EXG. Conforme MANUAL DE UNIFORMES
SECPM MUSECPM (em anexo).

UN

460

CAMISA TIPO GOLA V, confeccionada em malha V,
manga curta, na cor branca, com gola e punhos no
mesmo tom de azul utilizado na UEMC, com
identificação do nome de guerra, tipo sanguíneo e fator
RH bordado no lado direito, altura do peito, logomarca
da instituição estampada, no lado esquerdo, na altura
do peito, e bandeira da Bahia bordada na manga do lado
direito e Brasão do Município estampado no lado
esquerdo. A letra correspondente ao fator RH deverá ser
no mesmo tom de vermelho usado pela UEMC. Tem.
P.M.G.GG.EXG. Conforme MANUAL DE UNIFORMES
SECPM MUSECPM (em anexo).

UN

600

SAIA EM TECIDO BRIM, na altura do joelho, no mesmo
tom de azul utilizado na UEMC, com faixas verticais de
seis centímetros de largura, vermelhas do mesmo tom
utilizado na UEMC nas laterais com 02 bolsos laterais e
02 bolsos atrás e passadores para cinto. Tam.
RM.G.GG.EXG. Conforme MANUAL DE UNIFORMES
SECPM MUSECPM (em anexo).

UN

360

UM

360

BONÉ EM TECIDO BRIM PESADO, no mesmo tom de azul
utilizado na UEMC, com brasão do colégio estampado na
frente, ajuste atrás em velcro.

UN

600

UNIFORME DOS MILITARES Calça em tecido TacTel na
cor marrom café, nas laterais com 02 bolsos laterais e
02 bolsos atrás e passadores para cinto. Tam.
P.M.G.GG.EXG. Conforme MANUAL DE UNIFORMES
SECPM MUSECPM (em anexo)

UN

i-OO

SAIA EM TECIDO BRIM, na altura do tornozelo, no
mesmo tom de azul utilizado na UEMC, com faixas
verticais de seis centímetros de largura, vermelhas do
mesmo tom utilizado na UEMC nas laterais com 02
bolsos laterais e 02 bolsos atrás e passadores para
cinto. Tam. P.M.G.GG.EXG. Conforme MANUAL DE
UNIFORMES SECPM MUSECPM (em anexo).

01
•

OS

-

-

09

•
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AÜ.NATlMA

2
:to

12

13

CAMISA TIPO GOLA PÓLO, confeccionada em malha PV,
manga
manga curta, na cor branca, com gola e punhos na cor
marrom café, com identificação do nome de guerra,
função e tipo sanguíneo e fator RH bordado no lado
direito, altura do peito, Brasão da UEMC, no lado
esquerdo, na altura do peito, e bandeira da Bahia
pintada na manga do lado direito e Brasão do Município
estampado no lado esquerdo. A letra correspondente ao
fator RH deverá ser no mesmo tom de vermelho usado
pela UEMC; Tam. P.M.G.GG.EXG. Conforme MANUAL DE
UNIFORMES SECPM MUSECPM (em anexo).

UN

100

BONÉ EM TECIDO BRIM PESADO, na cor marrom café,
com brasão do colégio pintado na frente, ajuste atrás
em velcro.

UN

100

CALÇA EM TECIDO TACTEL na cor marrom café, nas
laterais com 02 bolsos laterais e 02 bolsos atrás e
passadores para cinto. Deverá ser usada com cinto em
nylon, na cor marrom café, com fivela do Brasão da
UEMC; Tam. P.M.G.GG.EXG. Conforme MANUAL DE
UNIFORMES SECPM MUSECPM (em anexo).

UN

100

CAMISA TIPO GOLA POLO, confeccionada em malha pv,
manga curta, na cor branca, com gota e punhos na cor
branca, com identificação do nome de guerra, tipo
sanguíneo e fator RH bordado no lado direito, altura do
peito, logomarca da instituição estampada, no lado
esquerdo, na altura do peito, e bandeira da Bahia
bordada na manga do lado direito e Brasão do Município
estampado no lado esquerdo. A letra correspondente ao
fator RH deverá ser no mesmo tom de vermelho usado
pela UEMC; Tam. P.M.G.GG.EXG. Conforme MANUAL DE
UNIFORMES SECPM MUSECPM (em anexo).

UN

100

UN

3.500

LOTE 03
UNIFORMES DAS SECRETARIAS

oi.

CAMISA GOLA POLO Tecido: piquê com estampa de
logomarca das Secretarias Municipais de Ibotirama e do
Hospital Regional Velho Chico, conforme modelos em
anexo, Tamanhos Adulto: P, M, 6, 66 e EXG.
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02

03

04

05

06

07

CAMISA MASCULINA MANGA COMPRIDA em tecido
100% algodão, fio a fio aberta com botão e logomarca
bordada das Secretarias Mun. Ibotirama, conforme
modelos em anexo: P, M, G, GG E EXO.

—1

50

UN

200

UN

400

UN

100

UN

3.000

UN

25

KIT UNIFORME ESPORTIVO (FUTSAL E SOCIEIY)
personalizado com detalhes em cores e estampas de
logomarcas. Contendo 13 camisas com numeração nas
costas, 13 calções com forro, cordão e elástico e 02
conjuntos de goleiro (bermuda e camisa manga longa)
em malha de poliéster. Tamanho Adulto: P, M, 6, GG e
EXG.

KIT

20

KIT UNIFORME ESPORTIVO (FUTEBOL) personalizado
com detalhes em cores e estampas de logomarcas.
Contendo 18 camisas com numeração nas costas, 18
calções com forro, cordão e elástico e 02 conjuntos de
goleiro (bermuda e camisa manga longa) em malha de
poliéster. Tamanho Adulto: P, M, 6, 66 e EXG.

KIT

10

KIT UNIFORME ESPORTIVO (FUTEBOL) personalizado

KIT

10

COLETE REFLETIVO Jaqueta Laranja Fluorescente com
zíper, conforme modelo da Defesa Civil em anexo
Tamanhos Adulto: P, M, 6, 66 E EXG.

e'
)

UM

JALECO DE MANGA COMPRIDA FEMININO E MASCULINO.
Tecido: Oxford, com 02 (dois) bolsos na frente, cor
branca, no lado esquerdo com a logomarca da
Secretaria de Saúde e nas costas com o nome da
prefeitura de Ibotirama estampada, conforme modelo
em anexo, tamanhos adultos: P< M< GG e EXG.
CAMISA MASCULINA MANGA COMPRIDA em malha UV,
com estampa de logomarcas estampadas, conforme
modelos em anexo, bem como a ser informado: P, M, 6,
GG e EXG.
COLETES DE BRIM aberto com velcro e com zíper,
conforme modelos em anexo Tamanhos Adulto: P, M, 6,
GG e EXG.
CAMISETA TRADICIONAL em malha de algodão, cores
diversas; com estampas de logomarcas, Tamanhos
Adulto: P, M, 6, GG e EXG.

J

LOTE 04
UNIFORMES ESPORTIVOS

01

02

-

03

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives de Oliveira, n° 78 - Centro

(77) 3698-1512
www.ibotirama.ba.io.org.br

Pregão Presencial n' 016/2021-PMI/BA -Aquisição de Uniformes

Página 52 de 77

Documento Assinado Digitalmente por: LAERCIO SILVA DE SANTANA - 07/01/2022 10:48:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d977d307-4df7-4ecc-93ec-ea59727c0840

(2

com detalhes em cores e estampas de logomarcas.
Contendo 18 camisas com numeração nas costas, 18
calções com forro, cordão e elástico e 02 conjuntos de
goleiro (bermuda e camisa manga longa) em malha de
poliéster. TAMANHO INFANTIL: P, M, G, GG e EXG.

04

COLETE ESPORTIVO UNISSEX aberto com elástico nas
laterais em malha poliéster com estampas de
logomarcas da Prefeitura Mun. de Ibotirama, cores:

UN

100
-

LOTE 05
UNIFORMES DO SAMU
01

02

03

04

CALÇA
PADRÃO
SAMU:
Calça
padrão
Samu
confeccionada tipo terbrim (sarja 2/1, 221 Wm 2 , 67%
poliester, 33% algodão) profissional rip stop azul
marinho, elástico atrás e cós na frente com zíper,
passantes para cinto; bolso faca interno frontal; bolso
nas duas pernas com tampa em velcro; dois bolsos
traseiros com tampa em velcro; reforço nos joelhos; tarja
refletiva na perna com 5cm; faixa laranja e vermelha
nas laterais; nos modelos feminino e masculino;
tamanhos P, M, O, GG e EGO ou 40, 42, 44, 46, 48 e 50.
CAMISETA SAMU 192 em poliviscose gramatura 160,
estampada em serigrafia frente e costas, gola redonda
corte tradicional, Cor azul noturno. Tamanhos P.M.G.06
E EXG
CAMISETAS- desenvolvida de acordo com a Norma do
Ministério da Saúde para confecção de camiseta SAMU
com as seguintes especificações: confeccionada em
malha PV cor branca; Gola redonda; Logotipo do SAMU
nas costas grande, parte frontal superior esquerda
pequeno e na manga esquerda pequeno. Bandeira do
Tamanho:
na
manga
direita.
Brasil
bordada
P/M/G/GG/XXG
GANDOLA: Gandola padrão SAMU confeccionada tipo
terbrim (sarja 2/1, 221 g/m 2 , 67% poliester, 33%
mangas longas
algodão) profissional
rip stop;
destacáveis com aplicação de zíper reforçado invisível,
símbolo do SAMU bordado no peito esquerdo e na
manga direita (dimensões aproximadas: circunferência
com 6,3cm de diâmetro, texto \ SAMUV Medindo

IJN

80

UN

30

UN

150

UN

100

+
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4,5xlcm e texto V'192\" medindo 4,5x2cm) e nas
costas (dimensões aproximadas: circunferência com
\ samu\ - Medindo 8,5x2cm
14cm de diâmetro, texto
e texto \ 19 2\" medindo 8,5x4cm); na manga
esquerda com bordado da prefeitura de Ibotirama,
dimensões aproximadas: 7,5x5,Ocm; refletivos 5cm;
com tecido refletivo 5cm nas mangas, costas e frente;
bolso tipo faca na frente; faixas vermelha e laranja nas
mangas; gota tipo padre com fecho de velcro; ajuste dos
punhos com fecho de velcro; com tarjeta de
identificação de nome, função e tipo sanguíneo no peito
medindo 10x2,Scm em aplicação de velcro e bordado;
com tarjeta de identificação de função nas costas
medindo 1.5x3cm em aplicação de velcro e bordado.
tamanhos PP, P, M, G, GG e EGG.
CAPA DE CHUVA azul marinho SAMU modelo 7/8 em
tecido 100 % poliamida emborrachada impermeável.
Com faixas refletivas prateadas de 50 mm no peitoral e
costas. Capa longa com capuz regulável com cordão e
fica guardado dentro da gola. Possuindo fechamento
frontal com zíper protegido por aba fechada com veicro.
Punhos de elástico. Com logomarca do SAMU no peito
esquerdo e nas costas e manga esquerda. Contendo o
nome do funcionário e SAMU IBOTIRAMA/BA abaixo da
logomarca das costas, na região do quadril em bordado
branco (personalizar) . Tamanho: P/M/G/XXG.
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35

Ci

52

LOTE 06
UNIFORMES DO HOSPITAL

01

CONJUNTO UNISSEX (MEDICOS), em tecido brim leve,
nas cores azul marinho, azul noturno e amarelo claro,
composto de 01 blusa e 01 calça; Blusa manga curta,
com um logotipo no lado esquerdo do peito, dois bolsos
embutidos na altura do quadril direito e esquerdo com
tampo em detalhe azul acima especificado. Viés de 2,0
cm de largura, do mesmo tecido do detalhe do tampo do
bolso, contorno da gola, dois em cada manga e tampo
dos bolsos; Gola: em V contorno em detalhe de viés na
frente. Manga: manga curta, acabamento com dois
vieses. Barra: abertura lateral. Costuras: fechamento das
laterais e mangas: costura interlock (2 agulhas com 3
fios), densidade de 4,0 pontos/cm; fechamento do
ombro e fixação das mangas: ponto overlock, densidade
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'

4,0 pontos/cm; fixação da bainha: ponto overlock com
pesponto duplo visível externamente, densidade de 4,0

02

pontos/cm; Fixação da gola e demais costuras: ponto
fixo, pesponto simples, densidade de 4,0, linhas na cor
combinando com o tecido para toda costura. Calça:
calça unisex, corte reto, cintura alta, com elástico e
cordão regulável, com bolsos de aproximadamente 15
cm embutidos nas laterais, bainha tradicional, com a
logomarca do hospital e prefeitura de Ibotirama
serigrafada. P, M, G, GG, EXG.
CONJUNTO UNISSEX (ENFERMEIROS E TÉCNICO DE
ENFERMAGEM), para uso intra-hospitalar (em tecido
oxford, nas cores cinza e azul bebê, composto de 0±
blusa tipo bata e 01 calça. Bata unisse; manga curta,
com um logotipo no lado esquerdo do peito, dois bolsos
embutidos na altura do quadril direito e esquerdo com
tampo em detalhe azul acima especificado. viés de 2,0
cm de largura, do mesmo tecido do detalhe do tampo do
bolso, contorno da gola, dois em cada manga e tampo
dos bolsos, conforme modelo; gola: em v contorno em
detalhe de viés na frente; manga (manga curta,
acabamento com dois vieses); costas lisas sem recortes
e ou detalhes; barra (abertura lateral); costuras:
fechamento das laterais e mangas: costura interlock (2
agulhas com 3 fios), densidade de 4,0 pontos/cm;
fechamento do ombro e fixação das mangas: ponto
overlock, densidade 4,0 pontos/cm; fixação da bainha:
visível
com
duplo
ponto
overlock
pesponto
externamente, densidade de 4,0 pontos/em; fixação da
gola e demais costuras: ponto fixo, pesponto simples,
densidade de 4,0, linhas na cor combinando com o
tecido para toda costura; logotipo: devem ser aplicados
via serigrafia, diretamente sobre o tecido; modelagem
da calça: calça unisse; corte reto, cintura alta, com
regulável,
com
bolsos de
elástico
e cordão
aproximadamente 15cm embutidos nas laterais, bainha
tradicional, com logomarca do hospital e prefeitura de
lbotirama serigrafada, tamanhos: P, M, G, GG, EXG.
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CALÇA SOCIAL FEMININA (ESCRITORIO); composta de
73% poliéster 27% viscosa; tecido com gramatura de
250g7m2; com armação do tipo tela, com cós
anatômico; sem bolsos; fechada através de zíper e 01
botão no cós; sem passadores de cinto; calca na cor azul
marinho. Tamanhos 36 ao 48
CAMISA SOCIAL MASCULINA (ESCRITORIO); composta
de 67% poliéster 33% algodão; tecido com gramatura
de 11.0g/m2; tecido com armação do tipo tela; na cor
branca; do tipo social; manga longa; com 01 bolso no
lado esquerdo superior; com gola social e logomarca do
hospital bordada na frente serigrafada, tamanhos: P, M,
O, GO, EXG.
CALÇA SOCIAL MASCULINA (ESCRITÓRIOX composta de
100% algodão; tecido com gramatura de 276g/m2; com
armação do tipo tela; cós i,f 2 elástico; com 4 bolsos;
sendo 2 bolsos dianteiros chapados e 2 bolsos chapados
traseiro; fechada através de zíper e botão; com
passadores de cinto; calca na cor azul marinho.
Tamanhos 36 ao 48
CAMISA DE TERBRIM UNISSEX (LIMPEZA) excelente
qualidade, cor branca em poliviscose composto por 67%
de poliéster e 33% de viscose, com dois bolsos, no lado
esquerdo com a logomarca do hospital e nas costas com
o nome da prefeitura de Ibotirama serigrafada.
tamanhos: P, M, O, GO, EXG.
CALÇA COMPRIDA DE TERÏIM UNISSEX (LIMPEZA), cor
branca de excelente qualidade com bolsos nas laterais e
dois bolsos na parte de trás. Feita em tecido resistente a
rasgos e à tração e de grande durabilidade.
Confeccionada
com elástico atrás da cintura.
Modelagem reta para oferecer conforto ao trabalhador.
tamanhos: P, M, O, GO, EXG.
JALECO DE MANGA COMPRIDA FEMININO E MASCULINO.
Tecido: Oxford, com 02 (dois) bolsos na frente, cor
branca, no lado esquerdo com a logomarca do hospital e
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1059/m2; tecido com armação do tipo tela; na cor
branca; do tipo social (tipo camisete); manga 3/4; sem
bolso; com gola social, com logomarca do hospital
serigrafada na frente, tamanhos: P, M, O, GO, EXG.
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1
nas costas com o nome da prefeitura de Ibotiramaf
serigrafada, conforme modelo em anexo, tamanhos
adultos: P< M< GO e EXG.
LOTE 07
UNIFORMES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

01

02

CALÇA MASCULINA, calças confeccionadas sob medida
em tecido ripstop, na cor azul noturno, com garantia de
anti-desbotamento, deverá ser confeccionada conforme
modelo adotado pela guarda civil municipal de
lbotirama, cintura com os passadores para cinto; cós
com 4,5 cm de altura, entrelaçado e forrado, e o
passador para o cinto deverá ser de 3 cm, tendo uma
distância de 7 cm entre um e outro; fechamento frontal
por botão na cor azul marinho; braguilha fechada por
zíper de nylon azul marinho; bolsos; 02 dianteiros tipo
faca nas laterais; 02 laterais tático com a sigla gcm
bordada em cor branca; 02 traseiros embutidos com
portinholas (tampas); a largura da boca calça deverá ser
afunilada e com abertura lateral de 1.5 cm, fechada com
velcro na mesma cor do tecido; o cavalo deverá ter
sobras para alargamento de 10 cm. calças masculinas:
n°38, 40, 42, 44, 46, 48)

UN

80

CALÇA FEMININA, calças confeccionadas sob medida
em tecido ripstop, na cor azul noturno, com garantia de
anti-desbotamento, deverá ser confeccionada conforme
modelo adotado pela guarda civil municipal de
Ibotirama, cintura com os passadores para cinto; cós
com 4,5 cm de altura, entrelaçado e forrado, e o
passador para o cinto deverá ser de 3 cm, tendo uma
distância de 7 cm entre um e outro; fechamento frontal
por botão na cor azul marinho; braguilha fechada por
zíper de nylon azul marinho; bolsos; 02 dianteiros tipo
faca nas laterais; 02 laterais tático com a sigla gcm
bordada em cor branca; 02 traseiros embutidos com
portinholas (tampas); a largura da boca calça deverá ser
afunilada e com abertura lateral de 15 cm, fechada com
veicro na mesma cor do tecido; o cavalo deverá ter
sobras para alargamento de 10 cm. calças femininas:
(n'42,44,46,48)

UN
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GANDOLA: blusão b7 rip stop unissex, na cor azul
marinho noite com dois bolsos na parte frontal superior,
com fechamento em veicro e abertura para caneta na
parte superior do bolso esquerdo, velcro para tarjeta de
identificação na parte superior do bolso direito com a
seguintes medidas 12cm x 02cm, ambos os bolsos com
as seguintes medidas: 17 cm de comprimento por
13,5cm de largura, com reforço de 19,5 cm altura x 20
cm de largura na altura dos cotovelos e reforço na altura
dos ombros, com a bandeira do município de Ibotirama
bordada nas cores oficiais, nas medidas 07 cm x 5 cm
na manga direita; com o brasão da guarda civil
municipal nas cores oficiais, nas medidas 8 cm x 9 cm
na manga esquerda. Tamanhos P, M, G, CC, EG)
BRASOES, brasões da guarda civil municipal de
Ibotirama, bordados diretamente nas mangas das
camisas (manga direita) e na parte frontal dos bonés,
com proteção de plástico sobreposta através de costura.
CAMISETAS MASCULINAS camiseta branca manga curta
em malha fria, com estampa da descrição guarda civil
(nas costas, cor amarelo) camisetas masculinas: P, M 6,
6G,XXG

03

'.

UN
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80
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06

CAMISETA FEMININA, camiseta branca manga curta em
malha fria, com estampas descrição guarda civil (nas
costas, cor amarelo) camisetas femininas: P, M, 6, 06

UN

05

07

BOINA FRANCESA gcm, na cor azul marinho noite,
produzida em tecido em feltro, presa do lado esquerdo
com botão de pressão metálico prata, forrada, com
cadarço para ajuste. Resistente a água e com
acabamento em couro macio.

UN

40

LOTE 08
01

BOTA CANO CURTO: bota cano curto, modelo militar em
Jp
'o rntrarno'mt
rsoau
couro tipo camurça para maior conforto, totalmente
almofadada, e revestida internamente em tecido 100%
poliamida e palmilha conformada. botas: 36, 37, 38, 39,
40,41, 42, 43, 44.
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BOTAS: desenvolvida de acordo com a Norma do
Ministério da Saúde para confecção de bota SAMIJ com
as seguintes especificações: Modelo bota resgate cano
longo acolchoada com proteção frontal; Confeccionada
em couro legítimo hidrofugado; Solado de borracha de
alta resistência colado e costurado; Fechamento com
zíper e velcro com caneleira de recouro, porta faca de
borracha e protetor peito do pé; Refletivos 3D vistos com
180 graus; Personalização SAMU
192 na lateral.
Tamanhos: 35/36/37/38/39/40/41/42/43
TËNIS na cor preta, material emborrachado, O solado
deverá ser antiderrapante, sendo a sola na cor preta,
Fechamento com cadarço. DIVERSOS TAMANHOS,
conforme manual de uniformes SECPM-MUSECPM, em
anexo.

-

PAR

100

E

-

03

04
05

CINTO EM NYLON, na cor azul marinho, com fivela de
metal cromada, contendo o Brasão da escola.
MEIAS BRANCAS, tamanho médio, cano alto, com a
seguinte composição de matéria prima: 100%
poliamida, fibra sintética responsável pela estruturação
da meia, que permite que o produto mantenha o
formato original após o seu uso e lavagem; fio com
elásticas.
Conforme
MANUAL
DE
propriedades
UNIFORMES SECPM MUSECPM (em anexo).

PAR

750

UN

600

PAR

600

Outrossim, declaramos que:
* Os produtos solicitados serão confeccionados com materiais de qualidade;
Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:
* A fornecer os produtos, no prazo e condições previsto no Edital, contado a partir da data da
assinatura do termo de Contrato ou da comunicação emitida pela CONTRATANTE;
* Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias.
* Até a emissão na nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta
constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital.
* Declaramos que os produtos que serão entregues são novos.
Declaramos que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser
ertados por meio de lances verbais estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos
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XXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXX de 2021.

Pessoa Jurídica/Razão Social
CNPJn°
Representante Legal
——Cargo/Função
(carimbo e assinatura do licitante)

...........

.........................................

...........

...........
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incidentes, impostos, taxa de administração, materiais, serviços, encarg
seguro, transportes, carga e descarga, lucros, horas extras e outras despesas, se houver; para garantir
a perfeita execução do objeto desta licitação, observando o que dispõe o Art. 71, caput, § 1 0 da Lei
8.666/93;

em

AO
Pregoeiro e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de lbotirama
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2021-PMI/BA.
Processo Administrativo no.: 048/2021.
Tipo: Menor Preço Por lote

,
com
sede
à
na cidade de
,CNPJ
N°
neste ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com
qualificação completa - nome, RG _, CPF_, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço)
pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu (s) Procurador (es) o
Sr. _, (nacionalidade, estado civil, profissão), portador
e CPF n° _, residente à
do RO n°.
Rua/Av _, n° -, como meu mandatário, a quem confiro amplos poderes
praticar todos os atos necessários, relativos ao
para junto ao Órgão
procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial n° _________, conferindo-lhe, ainda,
poderes e demais condições, para apresentar documentação e propostas, participar de sess6es
públicas de abertura de documentos de propostas de preços e de habilitação, apresentar lances
verbais, assinar as respectivas atas, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos,
renunciar ao direito de recurso, renunciar a recurso interposto, negociar preços e assinar todos os
atos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, dando
tudo como bom, firme e valioso.

A

empresa

XXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXX de 2021.

Pessoa Jurídica/Razão Social...........
CNPJn°.........................................
Representante Legal...........
Cargo/Função...........
(carimbo e assinatura do licitante)
(RECONHECER FIRMA NA ASSINATURA)
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MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

em

AO
Pregoeiro e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Ibotirama
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2021-PMI/BA.
Processo Administrativo n°.: 048/2021Tipo: Menor Preço Por lote

A Empresa .........................(razão social )......................inscrita no CNPJ n°..........................., sediada à
(endereço completo............................................por intermédio de seu representante
legal, o(a) Sr.(a.) ......................................., portador(a) da Carteira de Identidade n°. ......................... e do
CPF n°.............................., DECLARA para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento
licitatório sob a modalidade de Pregão Presencial n ° . 016/2021-PMI/BA, em cumprimento ao inciso
XXXIII, do artigo 7. 0 da Constituição Federal de que não possuímos em nosso quadro funcional
pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e,
nem menor de 16 (dezesseis) anos
nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir
dos 14 (quatorze) anos.
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

XXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXX de 2021.

Pessoa Jurídica/Razão Social...........
CNPJn°.........................................
Representante Legal...........
Cargo/Função...........
(carimbo e assinatura do licitante)

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives de Oliveira, n 0 78 - Centro
(77) 3698-1512
www.ibotirama.ba.io.org.br

Pregão Presencial n 2 01612021-PMI/BA - Aquisição de Uniformes

Página 62 de 77

Documento Assinado Digitalmente por: LAERCIO SILVA DE SANTANA - 07/01/2022 10:48:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d977d307-4df7-4ecc-93ec-ea59727c0840

33 ,

1

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

NÃ

\,

- 3

em
AO
Pregoeiro e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Ibotirama
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2021-12MI/BA.
Processo Administrativo n°.: 048/2021.
Tipo: Menor Preço Por lote
A Empresa .........................(razão social )......................inscrita no CNPJ n°..........................., sediada à
.(endereço completo............................................por intermédio de seu representante
legal, o(a) Sr.(a.) ......................................., portador(a) da Carteira de Identidade n°. ......................... e do
CPF n°.............................., , em cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4 0 da Lei n 0 10.520/2002,
de ii de julho de 2002, e para fins do Pregão Presencial n°. 016/2021-PMI/BA da Prefeitura
Municipal de lbotirama - BA, DECLARA:
( ) o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação.
ou
(exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias da Lei
Complementar a° 123106)

art. 43 da Lei complementar n° 123/06 alterado pelo §1° do Art. 43 da Lei Complementar
147/2014, tendo em vista e existência de restrição na comprovação da nossa regularidade fiscal, a
cuja regularização procederemos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, cientes de que a não-regularização da documentação, no prazo previsto
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas.
XXXXXXXX - LJF, XX de XXXXX de 2017.

Pessoa Jurídica/Razão Social...........
CNPJn°.........................................
Representante Legal...........
Cargo/Função...........
(carimbo e assinatura do licitante)
Obs. Esta declaração deverá ser entregue à Pregoeira junto ao credenciamento, após a abertura da'
ESao, separadamente dos envelopes (Proposta de Preços e documentos de habilitação).
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ESTADO DA BAHIA
MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

CONTRATO DE FORNECIMENTO N°: X)0Ç12021.
CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE Si
FAZEM, DE UM LADO, COMO "CONTRATANTE", O
MUNICÍPIO DE IBOTIRAMA, E DE OUTRO LADO,
COMO "CONTRATADA" A EMPRESA
EM CONFORMIDADE COM AS
CLÁUSULAS ABAIXO:

PREÂMBULO
Pelo presente instrumento contratual, presentes as partes, de um lado O MUNICIPIO DE IBOTIRAMA,
inscrita no CNPJ(MF) sob n° 13.798.152/0001-23, com sede na Praça lves de Oliveira, n° 78, Centço Ibotirama/Ba, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal, senhor LAERCIO SILVA DE
SANTANA, brasileiro, união Estável, portador da Cédula de Identidade (RG) n° ____________ e:
CPF/MF n°,________________ residente e domiciliado à Rua
, com sede na Rua
(endereço completo), e, por outro lado a empresa
, inscrita no CNPJ(MF) sob n°
na cidade de
neste ato
Inscrição Estadual n°
,
e
, portador da cédula de Identidade (RG) n°
representada pelo senhor(a)
, residente e domiciliado à Rua/Av.
CPF/MF sob n°
, Estado de
, que em
na cidade de
_12021-PMI/BA, Processo no
razão da proposta vencedora do objeto do Pregão Presencial n°
12021, já Homologado pelo senhor Prefeito Municipal, celebram entre si, o presente
instrumento contratual, consoante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA 1- DO OBJETO, CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E LOCAL DE ENTREGA
1.1

- DO OBJETO

- É objeto da presente Licitação a contratação de empresa especializada para aquisiçãoede
2.3
uniformes profissionais, escolares e esportivos personalizados, bem como peças diversas para
manutenção das Secretarias Municipais deste município.
1.2 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
1.2.1 - O fornecimento, objeto da presente licitação, será para entrega parcelada conformidade com•
as especificações, quantidades e datas constantes na ordem de fornecimento que será entregue à
Licitante Vencedora.
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/ no

1.2.3 - A entrega dos materiais deverá ser efetuada de segunda a sexta-feira.
1.2.4 - As quantidades totais poderão ser alteradas, bem como as datas de entrega, a critério da
Prefeitura, conforme necessidades detectadas, observadas as normas legais vigentes.
1.2.5 - Os materiais deverão estar acondicionados de forma compatíveis a sua conservação.

*

1.2.6 - Ocorrendo queda na qualidade de qualquer produto durante o fornecimento, reserva-se ao
Município o direito de rescindir o Contrato com o fornecedor.
1.2.7 - A unidade administrativa competente da Secretaria Municipal de Educação acompanhará a
qualidade do produto entregue, que deverá estar em conformidade com o Edital e com os termos
contratuais, ressalvando:
1.2.7.1 - O recebimento se dará em caráter provisório, reservando-se a SME/PMI o direito de, no prazo
de até 05 dias (cinco) dias, indicar qualquer falha no objeto entregue, preservando ainda, o prazo de
garantia. Somente após este período será considerado definitivo o recebimento.
1.2.7.2 - O licitante compromete, neste prazo, a substituir, reparar ou repor o objeto contratado.
1.2.8 - A Licitante Vencedora se compromete a substituir, reparar ou repor os materiais, que
apresentarem vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios e inadequados ao fim a
que se destinam, ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, cm
as condições constantes do recipiente da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária.
1.2.9 - Os licitantes vencedores devem efetuar a troca do(s) produto(s) que não atender (em) as
especificações do objeto contratado no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar do recebimento da
solicitação.
1.2.10 - A contratada deverá responsabilizar-se pelo transporte e entrega dos materiais
1.2.11 - A contratada deverá responsabilizar-se por todos os ônus e encargos, em virtude da execução
do fornecimento.
1.2.12 - A contratada deverá arcar com todas as despesas relativas ao fornecimento e todos os
tributos incidentes, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos previstos em.
lei.
1.2.13 - Os produtos deverão ser de primeira qualidade, em atendimento as especificações
discriminadas no Termo de Referência e estar dentro dos padrões de aceitabilidade. Comprovada a
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1.2.2 - A entrega dos materiais deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias após o
Ordem de Fornecimento.

inferioridade, alteração ou inadequação de qualquer produto, responderá
danos causados oriundos da utilização dos mesmos.
1.2.14 - Somente serão recebidos produtos novos.
1.2.15 - O licitante vencedor ficará obrigado a substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no
todo ou em parte, os materiais em que se verificarem defeitos de fabricação ou avariados, ainda que
só detectados quando da sua utilização;
1.2.16 - Substituir o produto, quando do surgimento de eventuais defeitos verificados, durante o :
período da garantia oferecida pelo fabricante, atendendo no prazo máximo de 10 (dez) dias as•
solicitações nesse sentido;
1.2.15 - LOCAIS DE ENTREGA
- Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Prefeitura, situado na Rua Pro?
Francisca Morais de Assis, s/n - Ibotirama - Ba.
CLÁUSULA II- DO VALOR, PREÇO, PRAZO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTAMENTO
2.1- DO VALOR
2.1.1 - O valor total do presente contrato é de R$
conformidade com a Lei N° 8.666 de 21/06/93.

) podendo ser alterado em

2.1.2 - O saldo remanescente deste contrato será utilizado no exercício subsequente.
2.2 - DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
2.2.1- Dos preços conforme proposta da Contratada:
ITEM

DESCRIÇAO DOS MATERIAIS

UNIDADE
QUANT.

Valor
Unit.

Valor
Total

TOTAL DO LOTEXXX
2.2.2 - O pagamento será efetuado através de Cheque nominal, e/ou deposito/transferência em
conta corrente da empresa, até 30° (trigésimo) dia útil do mês subsequente ao vencido, mediante
apresentação de nota fiscal e fatura dos materiais entregues, após a quitação de eventuais multas
que tenham sido impostas, contendo as respectivas notas fiscais, e demais relatórios e/ ou
documentos pertinentes, devidamente atestados pelo setor competente, designada pela Prefeitura
Municipal de Ibotirama e demais condições previstas no edital e seus anexos;
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moi

2.2.3- Poderá a PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA suspender o pagamento de qualquer nota
fiscal, nos seguintes casos;
1) Descumprimento das obrigações da contratada com a contratante e para com terceiros, que
possam, de qualquer forma, prejudicar a contratante.
2) Inadimplência de obrigações da contratada para com a contratante, que provenha de execução
deste projeto ou de outros contratos.
3) Não cumprimento do disposto nas especificações do edital
4) Erros, omissões ou vícios nas notas fiscais.
2.2.4 - Na ocorrência de rejeição da (s) Nota (s) Fiscal (s), motivada por erro ou incorreções, o
adjudicatário deverá sanar os defeitos e reapresentar a fatura;
2.2.5 - No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de juros•
moratórios de 0,5 % ao mês, apurados desde a data acima referida até a data do efetivo pagamento,
calculados "pro rata die", sobre o valor da nota fiscal/fatura;
2.2.6 - No ato do pagamento de cada fatura deverá ser comprovada a manutenção das condições
iniciais de habilitação quanto à situação de regularidade da empresa.
2.2.7 - No preço descrito nesta Cláusula, estão incluídas todas as despesas inerentes a execução dos.
fornecimentos, conforme normas e condições compostas neste contrato, edital Pregão Presencial n°
)00Ç'2021-PMI7BA e seus anexos;
23- DO PRAZO
de 2022 contados a partir da data
2.3.1 - O prazo do presente contrato será até _____ de
de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante assinatura de Termo Aditivo, caso haja interesse
do Município de Ibotirama e se houver acordo entre as partes.
2.3.2 - A duração do presente Contrato fica adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários.
2.4 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2.4.1 - As despesas decorrentes da contratação, correrão à conta dos recursos próprios e/ou.
vinculados, consignados no orçamento anual da Prefeitura Municipal de Ibotirama, cuja programação
é a seguinte;
Órgão:
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2.2.2.1 - A contratada deverá apresentar os documentos citados no item anterioi
mês subsequente ao do fornecimento dos produtos, com os valores das despesas devidamente
discriminados.

2.5 - DO REAJUSTAMENTO
2.5.1 - Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato, observadas as
disposições em contrário;
2.5.2 - Qualquer recomposição de preços somente ocorrerá nos termos do artigo 65, inciso II, alínea
"d" da Lei N° 8.666 de 21/06/93, da mesma forma reajustamentos só poderão ocorrer de acordo
com o artigo 20 e seus parágrafos e, especialmente com o artigo 3 0 e seus parágrafos, ambos da Lei
n° 10.192, de 14/02/2001, não sendo admitida qualquer outra modalidade de correção de preço
não prevista nos dispositivos legais mencionados neste subitem.
CLÁUSULA III - DAS OBRIGACÕES DA CONTRATADA
3.1 - Firmar Contrato de fornecimento com o Município de lbotirama, pelo prazo estipulado no item
2.3.1, conforme normas e condições estabelecidas no Pregão, na Lei N°. 8.666, de 21/06/93 e
Legislação Complementar em vigor.
3.2 - Na falta de qualquer dos materiais cotados pela Licitante Vencedora, a mesma fica obrigada a
entregar outro material similar, ainda que de preço seja superior, sem qualquer ônus adicional para a.
Administração Pública, desde que aprovado pelo setor competente.
3.3 - Efetuar o fornecimento, conforme condições estabelecidas no item 1.2 deste contrato.
3.4 - Responsabilizar-se Civil e Criminalmente, por danos causados a servidores do Município ou a
terceiros, decorrentes materiais impróprios para o uso.
3.5 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, sociais e previdenciários de seus empregados,
despesas fiscais, tributárias, fretes e quaisquer outras que não tenham sido incluídas no preço
proposto.
e

3.6 - Responsabilizar-se por danos, extravios ou prejuízos causados por seus empregados em
equipamentos ou nas dependências dos órgãos Municipais ou a terceiros.
3.7 - Substituir os materiais, rejeitados, por não estar de acordo com o especificado e/ou impróprio
para o uso.
3.8 - No momento do desembarque dos materiais, os responsáveis da Licitante Vencedora deverão
sempre depositá-los, cuidadosamente, no local designado, conforme orientação do servidor
designado pela Administração Pública

0
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Elemento de Despesa:
Fonte de Recursos: ************************

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

,-,

•••

3.9 - Fica a Licitante Vencedora obrigada a ressarcir ao Município, oor recebido,
constatada a má qualidade dos materiais.
3.10 - A Licitante Vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
atualizado do Contrato, conforme artigo 65, § 1°, da Lei 8.666/93.
3.11 - Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
3.12 - Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade dos produtos, reservando a
Prefeitura Municipal de Ibotirama o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados.
3.13 - Comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal de Ibotirama, quando for o caso, qualquer
anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de
regularização necessárias.
3.14 - Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes da entrega
do produto, seja por vício de fabricação ou por ação ou omissão de seus empregados.
3.15 - Responder direta e exclusivamente pela execução do contrato de fornecimento, não podendo,
em nenhuma hipótese, transferir a responsabilidade pelo fornecimento do produto a terceiros, sem o
expresso consentimento da Prefeitura Municipal de Ibotirama.
3.16 - Efetuar a troca do produto considerado impróprio no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado
do recebimento.
3.17 - Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários, securitários
e outros advindos da execução do objeto, de forma a eximir a Prefeitura Municipal de Ibotirama de
quaisquer ônus e responsabilidade.
4- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
4.1 - Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar o fornecimento do
objeto dentro das normas do contrato.
4.2 - Acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto, por intermédio da Prefeitura Municipal de
Ibotirama, ou por servidor por ela determinado.
4.3 - Controlar as requisições e documentar as ocorrências havidas no período de vigência do
contrato.
4.4 - Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada, inclusive quanto a
continuidade do fornecimento, que ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos pela
contratante, não deverão ser interrompidos.
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4.6 - Verificar e fiscalizar as condições técnicas da CONTRATADA, visando estabelecer controle de
qualidade dos produtos a serem fornecidos.
4.7 - Designar um servidor responsável pela fiscalização do contrato devendo ser lotado na Prefeitura
Municipal de Ibotirama.
4.8 - Receber os produtos pela CONTRATADA, cabendo aos membros da Comissão designada pela
Autoridade Superior, o seu recebimento, conferencia e atestação.
4.9 - Fiscalizar, gerenciar e monitorar todas as atividades decorrentes dos fornecimentos a serem
executados pela CONTRATADA.
4.10 - Efetuar o pagamento à licitante vencedora por meio de crédito em conta corrente bancária,
mediante a apresentação da respectiva nota fiscal eletrônica, devidamente discriminada e
acompanhada do correspondente atestado de entrega, por meio do fiscalizador designado.

4.11 - Providenciar a publicidade do extrato deste instrumento, na imprensa oficial, de conformidade
com o parágrafo único do art. 61 da Lei n° 8.666/93.
4.12 - Solicitar a substituição do produto que não apresentar condições de ser utilizado.
4.13 - Comunicar à licitante vencedora qualquer irregularidade na entrega do produto e interromper
imediatamente o fornecimento se for o caso.
CLÁUSULA V - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO
S.I. - Observado o disposto no artigo 67 da Lei Federal n°8.666/93, a execução do contrato deverá
ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado,
permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa
atribuição.
5.2 - Compete à Prefeitura Municipal de Ibotirama, o acompanhamento e fiscalização do contrato,
através de servidor designado para o cumprimento do contrato, anotando em registro próprio as
falhas detectadas e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas, bem como as expedições das autorizações de fornecimento, competindo-lhes,
ainda, atestar as Notas Fiscais / Faturas para fins de pagamento.
5.3 - Durante o período de vigência, este Contrato será acompanhado e fiscalizado pela servidora S r a
XXXX)000(X, designado pela Portaria no XX)OCÇ'2021, de XX de )XXXXXX de 2021, conforme art. 67
da Lei.
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4.5 - Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que v
pela contratada.

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
5.4 - A ação de fiscalização da Prefeitura Municipal de Ibotirama não exonera a
responsabilidades contratuais;
5.5 - A licitante vencedora, sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Prefeitura
Municipal de Ibotirama, encarregado de acompanhar a entrega, prestando esclarecimento solicitados
deverá ser acompanhada por um encarregado da pasta.
CLÁUSULA VI- DAS MODIFICAÇÕES E/OU ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
6.1 - Qualquer modificação de forma ou quantidade (acréscimos ou reduções) do fornecimento,
objeto da presente Licitação, poderá ser determinada pelo "CONTRATANTE" mediante assinatura de
Termo Aditivo, observadas as normas legais vigentes.
6.2 - O futuro contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no
art. 65 da Lei 8.666/93, observando o limite estabelecido no parágrafo primeiro do referido artigo,
podendo ser determinado pelo CONTRATANTE mediante assinatura de Termo Aditivo, observadas as
normas legais vigentes.
CLÁUSULA VII - DA SUBCONTRATAÇÃO
7.1 - A Contratada é vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto
adjudicado decorrente deste edital, ficando obrigada, perante a Prefeitura Municipal de Ibotirama,
pelo exato cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação.
CLÁUSULA VIII - DAS PENALIDADES

8.1 - Os licitantes, participantes deste certame, que cometerem os delitos mencionados no art. 70 da
Lei Federal n.° 10.520, de 17 de julho de 2002, estarão sujeitos às penalidades nele prevista;
8.2 - Pela inexecução total ou parcial da Nota de Empenho e/ou outro documento correspondente, a
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à(s) proponente(s) vencedora(s) as sanções
de que tratam os Arts. 86 a 88, da Lei n.° 8.666/93, além da multa de 0,5% (meio por cento) sobre o
valor da fatura mensal, por dia em que, sem justa causa, a contratada não cumprir as obrigações
assumidas ou cumpri-Ias em desacordo com o estabelecido neste Pregão, até o máximo de 10 (dez)
dias, quando, então incidirá em outras cominações legais.
CLÁUSULA IX - DAS SANÇÕES
9.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, o CONTRATANTE aplicará garantida a
prévia defesa e sem prejuízo das demais penalidades previstas nas Leis nos. 10520/02 e n°
8.666/93, à CONTRATADA as seguintes sanções:
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Parágrafo Primeiro: O valor da multa aplicada será descontada dos pagamentos eventualmehte
devidos pela CONTRATANTE, ou ainda, cobrado diretamente da CONTRATADA, amigável ou
judicialmente.
Parágrafo Segundo: A CONTRATANTE, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o direito
de reter o valor contra qualquer crédito gerado pela CONTRATADA, independentemente de notificação
judicial ou extrajudicial.
9.2 - As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas em conjunto, facultada a defesa prévia do
proponente adjudicatário;
9.3- A aplicação das sanções aqui estabelecidas é da competência exclusiva da Prefeitura Municipal
de Ibotirama, facultada a defesa do proponente adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias consecutivos
a abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação;
CLÁUSULA X - DA RESCISÃO
10.1 - A rescisão contratual poderá ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos 1 a
XII do Art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93.
b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração.
c) Judicial, nos termos da legislação.
10.2 - Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do Art. 78 da Lei n° 8.666/93, sem que haja
culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os
houver sofrido.
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1 - Advertência.
2 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administ perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a
CONTRATANTE;
3 - Multa moratória diária de 0,05 % (cinco centésimos por cento) calculada sobre o valor total da
parte não cumprida, sem prejuízo do disposto no item seguinte, bem como da aplicação das demais •
penalidades previstas na Lei Federal n° 8.666/93, no caso de atraso injustificado na execução do •
fornecimento, se for o caso, cobrada judicialmente.
4- Multa de 2 % (dois por cento) sobre o valor contratado, se a CONTRATADA se recusar a fornecer os
materiais no prazo pactuado ou executá-lo sem atender a todas as especificações contidas neste
CONTRATO, independente de prévia interpelação judicial ou extrajudicial.
5- Suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com o
CONTRATANTE no prazo não superior a 05 (cinco) anos.

10.4 - A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas em lei ou regulamento.
10.5 - No caso de rescisão do Contrato, ficará suspenso o pagamento à CONTRATADA até que t se
apurem eventuais perdas e danos.
CLÁUSULA Xl - DO REGIME LEGAL

ltl - O presente Contrato reger-se-á pelas suas cláusulas e pelas normas consubstanciadas na Lei N°
10.520/02, e Lei 8.666/93 e suas alterações e Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de
2006.
CLÁUSULA XII - DA PUBLICAÇÃO
12.1- Caberá ao CONTRATANTE providenciar, por sua conta, a publicação resumida do Instrumento de
Contrato e de seus aditamentos, na imprensa oficial e no prazo legal, conforme o art. 61, parágrafo
único, da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA XIII - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
13.1 - O presente contrato será regido nos termos das Leis n°. 10.520/02 e n°. 8.666/93 e sas
alterações ulteriores, obedecendo às normas de Direito Público, suplementadas pelos princípios da
teoria geral dos contratos e do Direito Privado, respectivamente, conforme Processo Administrativo
n°. /2021, Pregão Presencial n°. 12021, homologado em __/....J2021.
CLÁUSULA XIV - DO FORO
14.1- Fica eleito o foro da Comarca de Ibotirama-Ba para dirimir quaisquer dúvidas referentes a este
Contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais especial que seja.
E, por estarem justos e contratados, os representantes das partes assinam o presente instrumento,
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito.
Ibotirama

de 2021.

de

CONTRATADA

CONTRATANTE

Procuradora Jurídica
OAB xxxx
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10.3 - A rescisão contratual de que trata o inciso 1 do Art. 18 acarreta as
Art. 80, incisos 1 a IV, ambos da Lei n° 8.666/93.

ii %i

em

AO
Pregoeiro e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Ibotirama
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° O16/2021-PMI/BA.
Processo Administrativo n°.: 048/2021.
Tipo: Menor Preço Por lote

sediada à
(razão social )......................inscrita no CNPJ n°
por intermédio de seu representante
(endereço completo
portador(a) da Carteira de Identidade n°. ......................... e do
legal, o(a) Sr.(a.)
, DECLARA, para fins do disposto no Edital do Pregão Presencial n°.
CPF n°
016/2021-12 MI/BA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa,
na presente data, é considerada:

A empresa

...........................,

.........................

............................................

.......................................,

..............................

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso 1 do artigo 30 da Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006.
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do Artigo 3 0 da Lei Complementar n°. 123, de
14/12/2006.
Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por quaisquer das hipóteses descritas no §
40, do art. 30, da Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006.

XXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXX de XXXX.

Pessoa Jurídica/Razão Social
CNPJn°
Representante Legal
Cargo/Função
(carimbo e assinatura do licitante)

...........

.........................................

...........

...........

Obs.: 1) Assinalar com um "X" a condição da empresa.
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-

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA
(Preferencialmente em Papel Timbrado da Empresa)

AO
Pregoeiro e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Ibotirama
Ref.: PREGAO PRESENCIAL N° 016/2021-PMI/BA.
Processo Administrativo n°.: 048/2021.
Tipo: Menor Preço Por lote

OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de uniformes profissionais, escolares
e esportivos personalizados, bem como peças diversas para manutenção das Secretarias Municipais
deste município.
(Identificação completa do representante da licitante (nome, RG_. CPF_, nacionalidade,
estado civil, profissão e endereço completo), como representante devidamente constituído da
(Identificação completa da licitante (razão social, CNPJ, endereço completo, telefone), doravante
denominado Licitante para fins do disposto no subitem 8.4.4 deste Edital, declara, sob as penas da
lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
a) a proposta apresentada para participar da (IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO) foi elaborada de••
maneira independente pela 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
da (IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO) •
não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de tato da
(IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
e) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato da (IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO) quanto a participar ou não da
referida licitação;
d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO) Ijão
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro.
participante potencial ou de tato da (IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO) antes da adjudicação do objeto
da referida licitação;
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ANEXO IX

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (IDENTIFICAÇÃO DA L)€fLÇÃO) não
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de--quaI
integrante de (ORGÃO LICITANTE) antes da abertura oficial das propostas; e
O que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

XXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXX de XXXX.:

Pessoa Jurídica/Razão Social...........
CNPJ n°.........................................
Responsável Legal...........
Cargo/Função...........
(carimbo e assinatura do licitante)
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PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2021-PMI/BA.
PROCESSO N° 048/2021.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este volume do edital de licitação na modalidade Pregão Presencial n° 016/2021-PMI/BA,
possui 77 (setenta e sete) folhas, incluindo esta, numericamente ordenadas e rubricadas por minha
pessoa.

Ibotirama - Bahia, em Z&d_e outubro de 2021.

Neylon NiclelleJP€i'efrbØá Teles

Prefeitura Municipal de Ibotirama
Praça Ives de Oliveira, no 78 - Centro
(77) 3698-1512
www.ibotirama.ba.io.org.br

Pregão Presencial

flQ

01612021-PMIfBA - Aquisição de Uniformes

Página 77 de 77

Documento Assinado Digitalmente por: LAERCIO SILVA DE SANTANA - 07/01/2022 10:48:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d977d307-4df7-4ecc-93ec-ea59727c0840

- EDITAL DE LICITAÇÃO -

0 __

1

Documento Assinado Digitalmente por: LAERCIO SILVA DE SANTANA - 07/01/2022 10:48:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d977d307-4df7-4ecc-93ec-ea59727c0840

n]
~

Documento Assinado Digitalmente por: LAERCIO SILVA DE SANTANA - 07/01/2022 10:48:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d977d307-4df7-4ecc-93ec-ea59727c0840

/

4V0,/

(

•

1UTAi 0

o

Àí Q

•

É
1

.2

\

£O

POLÍCIA MILITAR DA BAHIA
COMANDO GERAL

MANUAL DE UNIFORMES SECPM
MUSECPM
1. OBJETIVO
O presente Manual de Uniformes visa normti7ar a padronização e o uso dos
uniformes nas Unidades Educacionais Municipais Conveniadas (UEMC), dirimindo
possíveis dúvidas, bem como trazer unidade estética do vestuário do Projeto.

2. ABRANGÊNCIA

3. DOS UNIFORMES - DISPOSIÇÕES GERAIS
3.1 COMPOSIÇÃO
. Boné azul com o escudo da escola;

. Camisa branca meia manga, com Bandeira da Bahia bordada na manga do lado direito e o
Brasão do Município, manga lado esquerdo; Brasão da Escola na frente camisa da escola lado esquerdo e identificação do tipo sanguíneo lado direito, acima do nome do aluno;

. Camisa interna meia manga, de malha na cor branca, com Bandeira da Bahia bordada na
manga do lado direito e o Brasão do Município, manga lado esquerdo; escudo frente camisa;

•

Calça azul tactel (masculino) e, saia meia calça azul (feminino);

• Cinto azul marinho com fivela contendo o Brasão da Escola;
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Tênis preto.

3.2 DO USO

o

Utilizado nas atividades internas diariamente, de segunda a sexta-feira, exceto quando
atividade extraclasse, assim o exigir com autorização do professor;
Toda é qualquer alteração deste uniforme, o aluno deve se dirigir ao Diretor Disciplinar,
para solicitar autorização na mudança do uniforme;

Observação:
Até a compra do uniforme definitivo, o aluno usará o uniforme de transição que será calça
jeans azul escuro, fornecida pelos pais, e camisa de malha branca com as características
descritas no uniforme, fornecido pela instituição de ensino.

4. UNIFORME DE TRANSIÇÃO

O uniforme de transição será aquele imediatamente adotado pela UEMC até que seja licitado
o uniforme definitivo. Deverá seguir o padrão acima descrito e seguir as seguintes recomendações;
a) Possuir o Brasão da Escola do lado esquerdo;
b) Deverá ser uma camisa branca de meia manga,
c) Deverá ser fornecido o mínimo de duas camisas para cada aluno;
d) O restante do uniforme de transição será composto de calça jeans azul marinho, tênis preto e
meias pretas, a serem providenciados pelos pais dos alunos.
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. Meias pretas (masculino) ou cor da pele (feminino);

ACNÃTt*A

c5

-

Deverá conter as especificações abaixo elencadas;
a) Camisa - Gola tipo careca, confeccionada em malha pv, manga curta, na cor branca, com gola e
punhos em viés no mesmo tom de azul utilizado na UEMC, com identificação do nome do aluno,
tipo sanguineo e fator RH. no mesmo tom de azul utilizado na UEMC, bordado no lado direito,
altura do peito, Brasão da Escola pintado no lado esquérdõ, na altura do peito, bandeira da Bahia
pintada na manga do lado direito e Brasão do Município pintado no lado esquerdo. A leira
correspondente ao fator RH deverá ser no mesmo tom de vermelho usado pela UEMC;

b) Calção - Tecido TacTel, no mesmo tom de azul utilizado na UEMC, 02 bolsos laterais, 02

bolsos atrás, com cordão, uso masculino;
e) ShOrt em malha helanca, mesmo tom de azul utilizado na UEMC, com elástico no coes, uso
feminino;
d) Tênis na cor preta e meias brancas, deverá ser usado com meia branca, tamanho médio, cano
alto, com a seguinte composição de matéria prima: 100% poliamida,fibra sintética responsável
pela estruturação da meia, que permite que o produto mantenha o formato original após o seu uso
e lavagem; fio com propriedades elásticas.
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5. UNIFORME DE ATIVIDADES FÍSICAS

6.1 Calça
)

1Ts34NATus

—

n
j

Calça em tecido TacTel no mesmo tom de azul utilizado na UEMC, Poliester, com faixas
verticais de seis centímetros de largura, vermelhas do mesmo tom utilizado na UEMC nas laterais

com 02

bolsos laterais e 02 bolsos atrás e passadores para cinto. Deverá ser usada com cinto em

nylon, na cor azul marinho, com fivela do Brasão da UEMC.

6.2 CAMISAS

4000,*

Camisa tipo gola V o, confeccionada em malha V, manga curta, na cor branca, com

gola e punhos no mesmo tom de azul utilizado na UEMC, com identificação do nome de guerra,
tipo sanguíneo e fator RH bordado no lado direito, altura do peito, logomarca da instituição pintada,
no lado esquerdo, na altura do peito, e bandeira da Bahia bordada na manga do lado direito e Brasão
do Município pintado no lado esquerdo. A letra correspondente ao fator RH deverá ser no mesmo
tom de vermelho usado pela UEMC.
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6. UNIFORME DIÁRIO

Saia em tecido Brim, na altura do joelho, no mesmo tom de azul utilizado na UEMC, com
faixas verticais de seis centímetros de largura, vermelhas do mesmo tom utilizado na UEMC nas
laterais com 02 bolsos laterais e 02 bolsos atrás e passadores para cinto. Deverá ser usada com
cinto em nylon, na cor azul marinho, com fivela do Brasão da UEMC.

6.4 SAIAS ADVENTISTAS

Saia em tecido Brim, na altura do tornozelo, no mesmo tom de azul utilizado na UEMC,
com faixas verticais de seis centímetros de largura, vermelhas do mesmo tom utilizado na UEMC
nas laterais com 02 bolsos laterais e 02 bolsos atrás e passadores para cinto. Deverá ser usada com
cinto em nylon, na cor azul marinho, com fivela do Brasão da UFMC.
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6.3 SAIA

-

a) Boné em tecido brim pesado, nó mesmo tom de azul utilizado na UEMC, com brasão dó
colégio pintado na frente, ajuste atrás em veicro;

b) Tênis na cor preta, material emborrachado, O solado deverá ser antiderrapante, sendo a sola
e na cor preta, Fechamento com cadarço. Deverá em seu uso diário, ser usada meia social
preta, tamanho médio, cano médio, com a seguinte composição de matéria prima: 100%
poliamida, fibra sintética responsável pela estruturação da meia, que permite que o produto
mantenha o formato original após o seu uso e lavagem e fio com propriedades elásticas.
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6.5 BONÉS E CALÇADOS

MODELO UNIFORME MILITARES

w
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Devendo ser utilizado nas atividades internas e externas pelo efetivo Militar, se caracteriza
conforme abaixo:

1

Calça em tecido TaéTél na cor marrom café, nas laterais com 02 bolsos laterais e 02

bolsos atrás e passadores para cinto. Deverá ser usada com cinto em nylon, na cor marrom café,
com fivela do Brasão da UEMC;
2 - Camisa tipo gola pólo, confeccionada em malha PV, manga curta, na cor branca, com
gola e punhos na cor marrom café, com identificação do nome de guerra, função e tipo sanguíneo e
fator RH bordado no lado direito, altura do peito. Brasão da UEMC, no lado esquerdo, na altura do
peito, e bandeira da Bahia pintada na manga do lado direito e Brasão do Município pintado no lado
esquerdo. A letra correspondente ao fator RH deverá ser no mesmo tom de vermelho usado pela
UEMC;
3 - Boné em tecido brim pesado, na cor marrom café, com brasão do colégio pintado na
frente, ajuste atrás em veicro;
4 - Tênis na cor preta, material emborrachado. O solado deverá ser antiderrapante, sendo a
sola e na cor preta, Fechamento com cadarço. Deverá em seu uso diário, ser usada meia
social preta, tamanho médio, cano médio, com a seguinte composição de matéria prima:
100% poliamida, fibra sintética responsável pela estruturação da meia, que permite que o
produto mantenha o formato original após o seu uso e lavagem e fio com propriedades
elásticas.

Documento Assinado Digitalmente por: LAERCIO SILVA DE SANTANA - 07/01/2022 10:48:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d977d307-4df7-4ecc-93ec-ea59727c0840

7. UNIFORME DOS MILITARES

a) Calça em tecido TacTcl na cor marrom café, nas laterais com 02 bolsos laterais e 02 bolsos
atrás e passadores para cinto. Deverá ser usada com cinto em nylon, na cor marrom café,
com fivela do Brasão da UEMC;

b) Camisa tipo gola polo, confeccionada em malha pv, manga curta, na cor branca, com gola e
punhõs na cor branca, cõm identificação dó nórne de guerra, tipo sangulneÕ e fator RH
bordado no lado direito, altura do peito, logomarca da instituição pintada, no lado esquerdo,
na altura do peito, e bandeira da Bahia bordada na manga do lado direito e Brasão do
Município pintado no lado esquerdo. A letra correspondente ao fator RH deverá ser no
mesmo tom de vermelho usado pela UEMC;
e) Tênis na cor preta, material emborrachado, O solado deverá ser antiderrapante, sendo a sola
e na cor preta, Fechamento com cadarço. Deverá em seu uso diário, ser usada meia social
preta, tamanho médio, cano médio, com a seguinte composição de matéria prima: 100%
poliamida, fibra sintética responsável pela estruturação da meia, que permite que o produto
mantenha o formato original após o seu uso e lavagem e fio com propriedades elásticas.

8. PRESCRIÇÕES DIVERSAS
a) A fonte a ser utilizada para todas as inscrições nos uniformes será "anal", negrito;
b) As letras devem possuir 2,5cm de altura;
c) O texto da escrita deverá ter o máximo 9em de comprimento por linha;
d) A nomenclatura a ser usada no texto quando se referir aos alunos será "AL SECPM
(nome do aluno);
e) Os Brasões das UEMC deverão ter 3cm de raio e o dos Municípios deverão acompanhar
tal proporção de acordo com o formato;
f) Através da terminologia "funcionários da Escola" entenda-se todos à exceção dos
Diretores, Vice Diretores, Professores, Coordenadores e Secretários;
g) Os vigilantes usarão uniforme específico de acordo com suas empresas;
h) Os porteiros devem usar o uniforme de funcionários;
i) Caso queiram, os professores podem aderir ao uniforme dos funcionários, não sendo
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j)

Só será permitido o uso de uniforme de funcionários por Professores caso todos desejem
usá-lo, não sendo permitido uso parcial;

k) Todas as peças de fardamento descritas deverão ser fornecidas em duas unidades de cada
item, à exceção do tênis;

1) Os casos omissos serão deliberados pelo Comando Geral da PMBA, através da
Coordenação do Projeto SECPM.

Salvador, 15 de julho de 2019.

wÁ)

"O SECPM na Corrente do Bem."

pj
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obrigatória a adesão;
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